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Abstrak 
 
Penulis akan menunjukkan arsip sebagai memori sosial dalam kerangka memori kolektif. 
Permasalahan muncul dalam pengertian antara relasi relasi yang berlangsung di luar memori 
dan di dalam memori. Yaitu, permasalahan antara biokimia memori dan lokasi/ fungsi sosial 
memori. Arsip elektronik yang bersifat non-hierarki, dijital dan mengandung sifat seperti 
manusia menjadi penghubung, menghilangkan kesenjangan tersebut. Arsip merupakan imaji 
dari tempat tempat memori. Situs bagi produksi memori dari niat komunitas yang terkait.  
 
Kata kunci: memori sosial, arsip, memori kolektif 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Arsip merekam ingatan jangka panjang, membantu membangun perencanaan 
yang berkualitas tinggi, pembuatan keputusan dan tindakan dengan memberikan 
keberlangsungan akses bagi pengalaman masa lalu, pengetahuan dan perspektif sejarah. 
Sebagai cara mengakses pengalaman lain yang terkait dengan informasi yang 
dikandungnya, sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban yang tidak ada hentinya 
sehingga menjadi alat kekuasaan, pengakuan kedaulatan dan tanggung jawab mem-
fasilitasi perekat dan interaksi sosial maka juga sebagai sumber untuk memahami dan 
pengenalan diri, organisasi dan masyarakat, serta sebagai roda mengkomunikasikan 
nilai nilai sosial dan budaya. 

Arsivis yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pengenalan dan pelestarian 
dalam konteks rekod mempertahankan nilai nilai untuk kegunaan masa depan. Institusi 
dan unit unit kearsipan dalam organisasi paling bertanggung jawab dalam menangani 
program program kearsipan. Untuk itu, organisasi perlu memperhatikan manajemen 
kearsipan dengan menempatkannya sebagai bagian dari penyimpanan rekod di setiap 
unit yang ada, dengan cara organisasi itu sendiri yang melakukannya atau dengan 
konsultasi dari institusi kearsipan lain. Tidak ada pembedaan dan perbedaan jenjang 
pada arsivis ketika melakukan penciptaan sampai memberikan pelayanan. Arsip 
elektronik dengan sasaran berbagi pengetahuan, menghapus perbedaan dan pen-
jenjangan dalam akses mendapatkan pengetahuan bagi setiap individu.  
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Dengan penggabungan aspek aspek manajemen kearsipan ke dalam sistem dan 
program penyimpanan rekod maka rekod dapat dikelola secara efektif melalui rekod 
yang berkelanjutan (record continuum), dari rancangan sistemnya melalui pelestarian 
dan kegunaan rekod sebagai arsip. Oleh karenanya, rekod dengan nilai keberlangsungan 
dapat dikenali sejak awal dan dapat disimpan dan ditangani dengan cara yang dapat 
mempromosikannya untuk dilestarikan. Arsip digunakan oleh organisasi penciptanya 
dan oleh penerusnya tanpa terbatas. Selain itu perorangan dalam komunitinya, dan para 
peneliti di bidang sejarah, arsitek, keturunan, dan kearsipan serta lainnya. 

Rekod yang berkelanjutan (record continuum) merupakan suatu pendekatan 
dalam mengelola rekod secara utuh, khususnya sistem pengelolaan rekod secara 
elektronik. Melalui beberapa tahapan kita dapat mengetahui keberlangsungan data yang 
kita cari. Data terkait tidak dapat dilepaskan dari pengertian suatu pekerjaan. 
Penelusuran menjadi titik acuan bagi individu mendapatkan arsip yang diinginkan. 
Selain itu kita juga dapat mengetahui fungsi-fungsi arsip elektronik terkait dengan 
manajemen rekod.  

Appadurai membahas mengenai kesenjangan yang cukup dalam antara 
pemahaman mengenai memori eksternal dan internal. Arsip elektronik, yang tidak 
memiliki hierarki, digital dan karakteristik kemanusiaan,  memperlebar gap ini, sejak 
tidak lagi mudah mendapatkan dari sisipan peta saraf pada kebanyakan daya lihat pada 
memori biological dan peta sosial yang mengacu pada gambar yang indah dari gambar 
Pierre Nora mengenai tempat atas memori “places of memory”. Gap antara letak saraf 
atas memori dan penciptaan lokasi sosial yang menjadi variasi tantangan untuk 
perbedaan bidang dan disiplin. 

B.  Memori dan Arsip 

Di dalam imajinasi humanis, arsip tidak saja hanya alat sosial untuk bekerja atas 
memori kolektif. Arsip adalah netral, atau secara etika tidak berbahaya, alat yang 
diproduksi dengan upaya yang disengaja untuk mengamankan bagian yang paling 
signifikan seperti yang disebut Maurice Halbuwach yang disebut “the prestige of the 
past”. Ekspresi klasik dari dokumen, jejak grafis, seringkali teks tertulis, yang kebetulan 
bertahan telah diperkuat melalui perlindungan yang diberikan oleh arsip. Arsip seperti 
boks yang kosong, tempat, situs atau institusi, yang memiliki peran spesial sebagai wali 
atas dokumen. Ide terhadap dokumen diperluas termasuk dalam hal ini artefak, 
monumen, produk, termasuk pula lingkungan dan perkotaan. Misi jangka panjang 
UNESCO untuk mengkonservasi monumen penting sebagai penghargaan atas warisan 
manusia, yang kenyataannya, produk atas pandangan etika atas arsip sebagai wadah 
atau badan, dianimasikan sebagai sesuatu yang kurang terlihat, seringkali sebagai 
semangat seseorang, masyarakat, atau humanitas scara umum. 

Spirit atas masa lalu. Arsip dianggap sakral sebagai situs masa lalu untuk 
beberapa koleksi  kultural suatu bangsa, yang terlihat suci secara definisi. Pemahaman 
secara humanis bahwa arsip diroduksi sebagai bagian dari turunan yang setidaknya 
kurang diperlukan- bagian antara memori dan keinginan. 

Properti utama atas arsip pada visi humanis dapat ditemukan pada ideologi 
tentang “trace” karya Marc Bloch mengenai obyek atas historical critical attention 
(sejarah kritis). Properti ini merupakan produk turunan, tidak didesain secara khusus. 
Arsip secara fundamental dibangun di atas kejadian yang menjadi jejakannya. Seluruh 
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desain, agensi dan perhatian berasal pengguna yang membuat arsip, bukan dari arsip itu 
sendiri. Yang paling berharga dari arsip, sebagai otoritas moral, kesucian yang timbul 
dari kejadian menghasilkan jejakan. Pandangan ini, sebagai petunjuk yang secara 
sengaja untuk memproduksi atau melindungi jejakan dari noda, yang ditandai dan di 
eliminasi oleh ahli sejarah. 

1.  Fungsi-fungsi Manajemen Rekod 

Fungsi adalah unit kegiatan kerja terbesar di dalam organisasi atau kewenangan. 
Dalam rekod yang berkelanjutan fungsi penyusutan akan bermunculan pada beberapa 
tahap – rekod berbasis kertas dan rekod elektronik kemungkinan akan dinilai pada 
waktu perancangan sistem penyimpanan rekod. Nilai rekod dapat diketahui kemudian 
ketika atau sebelum rekod diciptakan walaupun tindakan penyusutan dilakukan setelah 
penciptaan. Model ini agak berbeda dengan model daur hidup rekod dimana penyusutan 
ada hanya pada tahap akhir dalam siklus. Dalam kerangka kerja rekod yang 
berkelanjutan kerja manajer rekod dan arsivis tidak jelas batasannya karena dalam 
setiap tahapan keduanya terlibat dalam pekerjaan yang sama terhadap rekod yang 
berkelanjutan. Pekerjaan mengelola rekod mempertemukan perbedaan antara keduanya 
namun menciptakan keharmonisan untuk meraih tujuan yang sama. 

Model ini menempatkan arsivis sejak awal di penghujung setiap tahapan dengan 
melakukan pekerjaan: merancang sistem penyimpanan rekod, penilaian rekod sebelum 
atau ketika penciptaan, penyimpanan rekod dalam kondisi untuk dapat bertahan jangka 
panjang dan menentukan kertas yang tepat untuk setiap rekod. Keutuhan meyakinkan 
rekod dapat dikelola secara tepat melalui keberadaannya. Ini relevan khususnya untuk 
strategi manajemen rekod elektronik. 

2.  Administrasi Arsip 

Administrasi dapat dilakukan dengan meneruskan management rekod yang 
sudah diterapkan pada arsip di dalam asal usul penciptaannya (provenance). Rekod 
membutuhkan jenis manajemen yang khas agak berbeda dari bentuk bentuk informasi 
lain seperti koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan tidak dicipta secara khusus untu 
perpustakaan. Perpustakaan menerima informasi setelah bahan bahan koleksi diterima 
dan faktanya dibuat, ditempatkan dalam susunan yang logis agar pengguna dapat 
mengakses dengan cepat dan mudah sekaligus dapat mencari kembali yang lain jika 
yang sebelumnya tidak sesuai. 

Sedangkan rekod perlu pengelolaan khusus oleh organisasi yang mengorganisir 
sendiri rekod mereka sejak rekod tercipta dalam pekerjaan. Pada saat itu juga 
pemeliharaan informasi juga sudah serentak dilakukan sejak ruang dan waktu 
penciptaan dengan pertimbangan isi dari informasi yang dibuat dalam rekod ada dalam 
supervisi manajemen rekod. Berbeda dengan perpustakaan, seorang pengarang tidak 
akan berkonsultasi atau minta saran tentang isi atau format buku agar naskah sebagai 
karya pengarang dapat diterbitkan. Sebaliknya pencipta rekod akan mengajukan 
pertanyaan kepada manajer rekod sekitar informasi yang dibuatnya. Manajer rekod 
mencipta dan bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran informasi dan data dari 
suatu organisasi korporasi berupa format dan isi, sistem klasifikasi dan kode, jadwal 
retensi sebagai standar operasional prosedur.  

Seorang manajer mengarahkan berjalannya sumber daya organisasi agar 
produktivitas dapat dilakukan. Sebagai administrator orang orang perusahaan sebagai 
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sumber daya utama suatu organisasi perusahaan. Seorang manajer memiliki tanggung 
jawab menciptakan dan memelihara kenyamanan dan kelancaran lingkungan kerja 
sehingga para pegawai, staf dan pimpinan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat 
pakai dan tepat guna bagi peraihan organisasi dapat diraih. Upaya agar entiti organisasi 
tidak kehilangan kemampuannya memahami keberadaannya dalam fungsi lini dan staf.  

Setiap organisasi memiliki dua jenis fungsi yaitu substantif dan fasilitatif. Entiti 
substantif merupakan kearsipan dalam kegiatan inti bisnis. Sedangkan entity fasilitatif 
merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan inti bisnis organisasi. Kedua entiti ini 
memiliki tanggung jawab langsung dalam meraih peraihan organisasi sedangkan entiti 
staf mendukung lini berupaya meraih peraihan organisasi. Maka fungsi manajemen 
memprioritaskan dan menyeimbangkan kegiatan kegiatan kerja organisasi yang 
kompleks dan tidak henti hentinya, begitu juga fungsi manajemen rekod merupakan hal 
penting dalam organisasi perusahaan. Dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban 
terkait dengan pengelolaan rekod kearsipan perusahaan yang mengandung nilai 
pembuktian maka layak manajemen rekod menduduki fungsi staf.  

Arsivis mampu menjadi manajer yang tepat pakai dan pelaku administrasi bagi 
institusi sehingga manajer dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan, baik 
perubahan fisik maupun perubahan fiskal membentuk suatu masyarakat berbasis 
informasi. Strategi yang diambil pemerintah sangat sederhana yaitu memelihara arsip 
dan sumber daya keuangan. Arsip dapat mendukung institusi terhindar dari bencana dan 
kebuntuan dalam menampilkan diri atau meningkatkan diri. Masyarakat saat ini sangat 
bergantung pada informasi karena mereka menyadari bahwa mereka dapat berfungsi 
dengan tepat menghadapi perubahan dengan menggunakan dan memanfaatkan 
informasi. Informasi merupakan sumber daya prinsipil dan komoditi yang sangat vital 
dalam revolusi informasi. Informasi menjadi aspek integrasi dengan memanfaatkan 
teknologi. Individu dapat memanfaatkan informasi dengan mudah tetapi ternyata 
muncul kerumitan ketika ia menggunakan arsip. Untuk mengatasi kerumitan diperlukan 
acuan. sebaliknya kemampuannya mengatasi masalah kerumitan membutuhkan arsip.  

Arsip organisasi menjalani perubahan dengan penanganan oleh dan melalui 
kebudayaan komunitas. Pendiri dan penerus komunitas sangat dipandang dan dihormati. 
Mereka  hampir hampir mendekati kapasitas kualitas dewa sehingga dibutuhkan sistem 
inforrmasi yang terautomasi untuk mengatasi tumpukan dan kerumitan menghadapi 
rekod modern. Automasi menjadi alat yang sangat berguna dan menjadi fokus dari 
hampir seluruh jenis produk yang dihasilkan komunitas yang utama di Indonesia. 
Begitu juga dengan administrasi arsip komunitas ditangani dengan ketrampilan, 
pengetahuan dan kepekaan yang sangat tajam dalam upaya mereka memperbaiki sistem 
arsip mereka agar terhindar dari gangguan ketika mereka melaksanakan program 
mereka. Sistem yang diterapkan mampu mengadopsi kebutuhan institusi kearsipan 
jangka pendek dan jangka panjang. 

Informasi sengaja dimanfaatkan untuk membuat latar belakang, konteks, 
provenance dan sejarah kearsipan komunitas. Informasi memberi arsip ciri ciri bagi 
deskripsi yang baik dan bagi perlindungan arsip secara moral. Rekod memiliki 
keunggulan dari informasi yang dikandungnya karena rekod menunjukkan keaslian, 
menunjukkan progress, perkembangan dan kerja organisasi. Sedangkan informasi 
menciptakan arsip atau kehidupan atau kerja seseorang dalam tanggung jawab. 
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Begitu juga pendiri atau komunitas asal membutuhkan informasi yang berisikan 
tentang kelahiran dan kematian, tempat lahir dan mati, tempat tinggal, informasi tentang 
nama asi atau alias, peraihan yang dapat ditampilkan. Rincian ini muncul di dalam 
sumber yang tersedia dan dapat diandalkan. Dalam hubungannya dengan badan atau 
organisasi, informasi yang diperlukan komunitas berupa keterangan tentang asal usul, 
fungsi, maksud, dan perkembangan badan serta hierarki dalam administrasi. Rekod juga 
mencakupi nama nama dan unit unit kerja atau perusahaan yang meraih keberhasilan. 

Keterangan yang perlu ada pada rekod kearsipan sebagai unsur untuk menjadi 
data,  
 Sumber autoriti administratif sebagai fungsi dokumen. 
 Informasi tentang individu dalam formasi dan pengembangan fungsi. 
 Informasi tentang tempat asal. 
 Informasi tentang sistem administrasi sebelumnya, kode identifikasi dan sekuens 

perubahan. 
 Tanggal penting terjadinya peristiwa yang telah disebut sebelumnya. 

3.  Pengindeksan 

Alat bantu pencarian merupakan salah satu prinsip umum dalam rekod 
kearsipan. Alat bantu tampil sebagai teks bebas sehingga membutuhkan indeks dari 
teks. Indeks sebagai salah satu bagian dari deskripsi kearsipan yang esensial. Indeks 
diperlukan untuk menjadi titik masuk ke dalam sistem alat bantu pencarian. Pentingnya 
indeks dalam deskripsi kearsipan menarik perhatian orang orang belakangan ini. Oleh 
karena itu indeks harus direncanakan dan menjadi bagian integral dengan sistem alat 
bantu pencarian. Indeks dapat diartikan sebagai inisial akses ke deskripsi pada tingkat 
apapun. Namun tetap ada pembedaan antara indeks diperuntukkan khusus bagi suatu 
jenjang tertentu harus dipisahkan dari yang dapat diakses pada semua jenjang. 

Karena sasaran indeks untuk membimbing pengguna menuju deskripsi yang 
diinginkan di dalam sistem alat bantu pencarian dari pada langsung menuju materi arsip 
asli. Indeks harus mengacu pada kata kunci di dalam alat bantu pencarian dan kemudian 
membentuk salah satu dari komponen sistem alat bantu pencarian pusat dan utama. 
Indeks dapat menjadi kode acuan lebih dari menjadi nomor halaman. Indek memiliki 
infrastruktur dan format umum berdasarkan pada filsafat yang koheren dan per-
bendaharaan kata yng terstruktur juga terkendali. 

4.  Sistem Klasifikasi 

Skema klasifikasi bertujuan untuk membuat penyesuaian di antara sejumlah 
deskripsi dan untuk menghindari arsivis melakukan duplikasi ketika membuat analisis 
dan penelitian. Skema klasifikasi dibuat berdasarkan pada analisis fungsi organisasi asli 
dan dapat juga dibuat berdasarkan bentuk fisik arsip dan ada juga berdasarkan analisis 
terhadap unsure unsure tertentu yang terdapat dalam arsip asli atau isi arsip. Skema 
klasifikasi merupakan percampuran dari satu atau sejumlah unsure. Skema klasifikasi 
dapat dimanfaatkan apabila: 
 Skema bedasarkan pada struktur dan fungsi administrative organisasi asli dan bukan 

berdasarkan subjek.  
 Organisasi asli hanya satu.  
 Arsip cukup rumit untuk penggunaan skema klasifikasi. 
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Dengan demikian deskripsi kearsipan harus mengikti susunan arsip yang 
merefleksikan sistem asli. Skema klasifikasi seperti indeks berguna untuk menstruktur 
alat bantu pencarian kedua. 

5.  Fungsi Panoptikon Pada Arsip 

Mengenali arsip tidak saja sebagai upaya mempertahankan kejadian tetapi juga 
jejak berharga memori kolektif dan untuk melihat kemungkinan fungsi panoptikon pada 
arsip. Fungsi panoptikon pada arsip mengaitkan peran tambahan arsip yaitu menjaga 
ketertiban, pengawasan, dan pemerintahan. Penciptaan dokumen dan pengumpulan 
dokumen sebagai arsip, merupakan bagian kehidupan harian dari negara. Catatan 
pribadi, album foto keluarga, museum komunitas, perpustakaan pribadi adalah contoh 
arsip populer, dan tentu saja, oral archive merupakan repositori yang menjadi pengingat 
bagi kebanyakan sejarah manusia. 

Dokumentasi sebagai suatu intervensi dan seluruh arsip sebagai bagian dari 
beberapa bagian proyek kolektif. Arsip sebagai jejakan untuk memperkuat memori 
kolektif. Arsip berfungsi sebagai ingatan. Dalam prakteknya, fungsi mendalam dari 
arsip telah dikaburkan oleh mental kedinasan. Berhubungan dengan pemerintahan atas 
nama bangsa-negara, yang menjadikan arsip tempat peristirahatan terakhir dan sebagai 
jejakan peristiwa, daripada materi situs atas ingatatan secara kolektif. 

Di era arsip elektonik, kapabilitas pengguna secara interaktif dengan mudah 
mengirim dan mengedit arsip. Untuk itu, arsivis memperluas arsip melalui alam dan 
didistribusikan oleh penggunanya sendiri. Sehingga keaktifan, intervensi dan 
keterbukaan bangunan kolektif atas arsip realitanya mulai tumbuh. Website pribadi, 
arsip digital untuk seluruh macam koleksi, baik itu berbayar atau gratis. Situs 
penyimpanan di dunia cyberspace untuk data yang lebih besar, dan kemungkinan 
mengirimkan gambar, suara dan teks untuk berbagai pengguna dengan kecepatan tinggi 
dan informasi berkualitas tinggi, arsip secara bertahap bebas dari orbit negara dan 
jaringan resmi. Sebagai repositori kegiatan komunitas, termasuk negara, arsip kembali 
memiliki status lebih umum menjadi situs yang disengaja untuk memproduksi dalam 
mengantisipasi memori melalui komunitas yang dituju. 

Perkembangan komunitas secara sosiologi menjadi heterogen, menjadikan 
produk atas sejarah natural tidak lagi interaksi satu per satu. Pengguna menggunakan 
lebih banyak lagi bentuk standar, seperti komunitas ekspatriat, revolutionaries, artis atau 
grup-grup berbasis peminatan, atau bentuk newer crypto-social. Komunikasi melalui 
chatrooms, games, membalikkan hubungan antara memori dan konektivitas. Ketika 
kolektivitas sosial natural membangun konektivitas, dan memori ini tidak selalu 
mengacu kepada genealogies natural kekerabatan, keintiman dan perkenalan setiap 
harinya. Arsip elektronik melebarkan kemungkinan  untuk miming sociality, untuk 
membangun identitas melalui konvensi identitas tersamar, dan memproduksi sosialitas 
hasil kloning yang berusaha membangun dunia sosial keluar dari indentitas, sejarah dan 
keturunan. Dalam bentuk baru, seperti SIMS, kita melihat perpindahan dari fantasi 
dalam lingkungan permainan ke pada ruang kontrol  sosialitas harian, seperti berbelanja, 
dekorasi rumah, memasak dan lainnya. Secara singkat, fantasi yang mengaspirasi 
permainan elektronik baru merupakan fantasi membangun kembali agency ke  dalam 
permainan sosialita, tidak melarikan diri dari kehidupan sosial. 

Dalam konteks ini, hubungan memori kolektif arsip mungkin terlihat bekembang 
dalam dua wajah yang saling bertentangan. Disatu sisi, bentuk baru arsip elektronik 
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memperbarui hubungan arsip secara lebih mendalam di dalam memori popular dan 
praktis – bergeser pada arsip dikembalikan lagi kepada aktor yang memiliki 
kemampuan non-official untuk memilih jalan bagi dokumen sebagai jejakan dalam 
bentuk arsip ditempatkan pada level keluarga, lingkungan tetangga, komunitas atau 
bermacam kelompok di luar keterikatan demografi. Disisi lain, arsip elektronik 
memungkinkan bentuk baru sosialitas yang berhubungan dengan bagian badan buatan. 
Denaturalisasi hubungan memori dan arsip, membuat interaksi menggunakan arsip juga 
mengandung arti berbasis memori kolektif. Dengan demikian, memori menjamin nilai 
etis atas arsip. Memori kolektif dan arsip memiliki formasi hubungan baik mengikuti 
lalu-lintas berseberangan antara internalitas dan ekternalitas memori kolektif. 

6.  Migrasi dan Arsip 

Para migran, khususnya migran yang miskin di dalam dunia pasar bebas, surga 
konsumen atau kebebasan social tidak memiliki peluang mengembangkan taraf hidup 
mereka. Mereka berjuang agar mendapatkan kemungkinan terbaik dan terbuka dalam 
hubungan baru yaitu antara migrasi dan mediasi massal. Tidak diragukan lagi bahwa 
migrasi saat ini, sepanjang sejarah manusia, pindah satu tempat ke tempat lain, mencari 
yang lebih baik, atau keduanya. Hanya ada fakta terbaru di dunia mediasi elektronik 
bahwa arsip memungkinkan bagi orang biasa mendokumentasikan jejakannya melalui 
internet. Asalkan orang tersebut memiliki keahlian menulis sehingga dia memiliki 
kebebasan untuk mencatatkan kehidupannya. Akibatnya muncul pekerjaan yang disebut 
“ kapasitas untuk bercita-cita.” 

Banyak migran miskin berkembang cepat dan tanpa dokumen kewarganegaraan 
sehingga menjadi objek dari hukum yang bersifat rasis dan sentimen, dan kadangkala 
menjadi target kejahatan ethnositas seperti orang dari Rwanda ke Indonesia, atau orang 
Indonesia ke Malaysia. 

Khayalan untuk bekerja, bagi migran miskin, merupakan hal terpenting untuk 
mencapai cita-citanya. Tanpa mereka meningkatkan kemampuannya, sangat memung-
kinkan mereka akan dikerjai, seperti diperkosa, eksploitasi, dipenjara, dan ditipu oleh 
agen-agen tenaga kerja.  Appadurai mendesak  karya imajinasi ini tidak hanya milik 
kaum elite saja, intelektual atau anti-marxis saja, tetapi dilakukan pula oleh orang 
miskin. Mereka diberi kesempatan untuk bekerja, baik itu dekat atau jauh lokasi. 
Kesempatan mereka untuk dapat bekerja dan mendapat “pengakuan”. 

Kaum migran memiliki hubungan yang sangat kompleks dalam penerapan 
memori dan dalam penciptaan arsip, untuk beberapa alasan. Pertama, karena memori 
menjadi nilai yang sangat tinggi untuk banyak kaum migran – praktisnya bahwa memori 
kolektif dikonstruksikan melalui subyek tertentu seperti pembantahan terhadap budaya 
dan penyederhanaan. Memori, bagi kaum migran selalu mengenai memori tentang 
kehilangan. Tetapi sejak kebanyakan kaum migran memiliki dorongan melihat situs 
resmi kampung halamannya, terdapat beberapa keinginan yang terdengar berkaitan 
dengan status apa saja yang hilang dari mereka sebagai imigran dari kampung halaman 
mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan jauh dari kampung halaman, memori 
mengenai kehidupan dan keluarga mereka di kampung halaman, dan memori resmi 
mengenai bangsa yang telah hilang dari ingatan lalu mereka teringat kembali ketika 
mereka berada di lokasi baru. Kebingungan mengarah pada upaya untuk meng-
konstruksi kembali berbagai arsip secara sengaja/dengan niat - khususnya arsip-arsip 
yang berkaitan erat dan personal. 
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C.  Kesimpulan  

Media memiliki peran penting dalam mengkonstruksi arsip para migran mulai 
dari sirkulasi, ketidakstabilan dan keterputusan suatu pergerakan selalu meragukan pada 
penelusuran yang bersifat “kebetulan” pada arsip yang seringkali diasumsikan muncul. 
Dorongan untuk mencari sumber-sumber dalam membangun arsip, migran seringkali 
berbelok kepada media untuk menggambarkan, menceritakan, membuat model dan 
naskah,  atas kisah mereka. Sebagian karena cerita diaspora selalu dipahami sebagai 
salah satu perusak dan kesenjangan. Tidak hanya hubungan sebagai konsumer, seperti 
usia dalam internet, literasi para migran dibangun melalui sarana e-mail, chatrooms, dan 
ruang interaktif yang dapat digunakan, berdebat dan berkonsolidasi dalam penelusuran 
memori mereka sendiri ke dalam narasi yang masuk akal.  

Arsip para migran merupakan arsip bernilai tinggi yang keaktifannya sangat 
tinggi dan interaktif, seperti situs utama untuk negosiasi antara memori kolektif dan 
keinginan. Sebagai sumber daya utama di mana migran dapat mendefinisikan istilah 
identitas mereka sendiri dan identitas-bangunan, luar struktur rumah baru mereka, arsip 
diaspora adalah bentuk intensif dari apa yang menjadi ciri semua arsip populer yang 
merupakan tempat untuk memilah-milah berarti memori dalam hubungan dengan 
permintaan reproduksi budaya. 

Para imigran menjadikan arsip untuk mendefinisikan rumah, masyarakat dan 
lingkungan baru. Dokumen tersebut dapat tiba pada diri mereka sendiri dan arsip 
tersebut disimpan dalam database yang terkunci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




