UGM Gelar Pameran Arsip Virtual
Tuesday, 04 May 2021 WIB, Oleh: Ika

Arsip UGM menggelar pameran arsip virtual yang menampilkan 31 arsip tekstual dan foto yang
dipamerkan melalui www.arsip.ugm.ac.id mulai 2 Mei hingga 2 Juni 2021.
Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip UGM, Drs. Supriyanto, MPA,
mengatakan pameran bertema “UGM Dalam Pusaran Pendidikan” digelar untuk memperingati Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas). Selain itu, pameran diselenggarakan sebagai sarana mengenang
kembali perjalanan UGM dalam menjalankan tridarma pendidikan serta dapat menginspirasi dalam
merintis pendidikan, termasuk di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Arsip-arsip yang ditampilkan dalam pameran ini merupakan khazanah Arsip mulai dari awal
perintisan kampus UGM hingga menempati kampus Bulaksumur,” jelasnya, Selasa (4/5).
Ia menjelaskan dalam pameran ini menyajikan 31 arsip meliputi 8 arsip tekstual dan 23 arsip foto.
Dari 31 arsip tersebut terbagi dalam 5 bagian cerita. Pertama, arsip-arsip yang merekam UGM di
awal kemerdekaan seperti perintisan/cikal bakal pendidikan tinggi UGM dari tahun 1946-1949.
Kedua, masa awal berdirinya UGM yang menjalankan perkuliahan di kompleks Keraton Yogyakarta
dan Ngasem sekitar tahun 1949-1960. Ketiga, potret perkuliahan zaman dulu seperti kegiatan
opspek, perkuliahan, dan lainnya.
Berikutnya, UGM dalam pembangunan pendidikan di luar jawa melalui Program Pengerahan Tenga
Mahasiswa. Terakhir, UGM kampus Bulaksumur menyajikan berbagai arsip pembangunan kampus
UGM di kompleks Bulaksumur, salah satunya peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat
UGM oleh Presiden RI, Ir. Soekarno pada 19 Desember 1951.

“Pameran virtual ini pertama kali kita adakan dan rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan.
Harapannya melalui pameran arsip virtual nantinya bisa mengedukasi dan memasyarakatkan arsip
sebagai salah satu sumber informasi sekaligus rekam jejak sejarah bangsa,” paparnya.
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