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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Perpustakaan merupakan barometer kemajuan suatu bangsa, 

artinya maju atau mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari 
perpustakaannya, karena perpustakaan merupakan suatu pranata 
sosial yang diciptakan oleh masyarakat dan dipelihara oleh 
masyarakat. Konsep yang menganggap bahwa perpustakaan sama 
dengan gudang buku yang tugasnya hanya untuk mengumpulkan, 
merawat dan menyediakan buku harus ditinggalkan jika ingin 
mengikuti irama perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan 
tidak hanya berkaitan dengan gedung dan buku saja, tetapi juga 
dengan sistem penyimpanan, pemeliharaan dan pemustaka selaku 
penggunanya. Langkah sejarah telah membawa perpustakaan 
memasuki educational and research function dengan konsep baru yang 
mengangkat perpustakaan pada kedudukan yang terhormat, yaitu 
sebagai pusat kegiatan pendidikan dan aktifitas ilmiah.  

Perpustakaan sebagai sumber informasi memegang peranan 
penting dalam pembangunan nasional dan merupakan sarana 
penunjang dalam pendidikan. Perpustakaan sebagai pusat informasi 
dituntut untuk memberikan layanan informasi yang lengkap, cepat, 
dan tepat guna. Keberadaan Perpustakaan akan dinilai baik dan 
bermanfaat jika dikelola oleh tenaga profesional atau yang lebih 
dikenal dengan kata pustakawan. Seorang Pustakawan adalah orang 
yang  memahami seluk-beluk dunia Perpustakaan dan memiliki latar 
belakang pendidikan dalam bidang Ilmu Perpustakaan. 

Menurut Nasution (1990 : 139 ) Perpustakaan adalah 
pelayanan. Pelayanan berarti kesibukan. Bahan-bahan pustaka harus 
sewaktu-waktu tersedia bagi mereka yang memerlukan. Selain sebagai 
pusat informasi, tujuan utama perpustakaan adalah memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada para pemakainya serta menjalankan 
fungsinya sebagai : pusat informasi, edukasi, rekreasi, pelestarian, 
deposit serta sebagai pusat penelitian. 

Beberapa tahun terakhir perhatian terhadap perkembangan 
perpustakaan mulai bergairah seiring dengan UU No. 2 Tahun 1989 
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tentang Pendidikan Nasional, bahwa salah satu sarana untuk 
mencerdaskan bangsa adalah dibentuk suatu perpustakaan di tiap 
tingkat sekolah. Namun masih banyak sekolah yang belum 
mempunyai gedung perpustakaan, sehingga layanan perpustakaan 
belum dapat dirasakan secara merata, kendala yang lain adalah belum 
memadainya sumber daya manusia yang mengolah perpustakaan 
menurut sistem pengelolaan perpustakaan yang benar. Menurut Surat 
Keterangan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 1988 
kemudian disusul dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara, maka pustakawan ialah mereka yang memperoleh pendidikan 
minimal DII dalam bidang ilmu perpustakaan. 

Tugas pelestarian bahan Pustaka bukanlah hal yang mudah. 
Tetapi hal ini bukanlah hal yang baru bagi pustakawan. Di Indonesia 
sendiri banyak musuh-musuh yang menyerang bahan pustaka 
misalnya tikus, serangga, mikroorganisme, bencana alam dan akibat 
ulah manusia sendiri.  

Bahan pustaka berupa kertas rentan terhadap kerusakan 
seperti mudah terbakar, mudah sobek, mudah terkena noda dan 
sebagainya. Mutu suatu kertas memperlihatkan cepat lambatnya 
kerusakan kertas tersebut juga tergantung pada iklim dan cara 
perawatannya.  

Demi kelancaran pelestarian bahan pustaka, seharusnya 
pustakawan profesional terhadap kinerjanya. Pustakawan harus 
mampu memperbaiki bahan pustaka yang mengalami kerusakan baik 
kecil, maupun kerusakann besar. Mampu melakukan restorasi bahan 
pustaka terutama dalam menghilangkan noda pada bahan pustaka, 
penjilidan, mengganti halaman yang rusak dan memperbaiki halaman 
yang robek kena serangan serangga, memperbaiki bahan pustaka yang 
basah, atau terkena jamur dan sebagainya.  

Pelestarian bahan pustaka secara umum memiliki dua unsur 
utama, yaitu pelestarian dalam bentuk fisik dan pelestarikan nilai 
informasi. Proses pelestarian dalam bentuk fisik bisa dilakukan 
dengan cara pemeliharaan, perawatan, pengawetan dan perbaikan. 
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Sedangkan melestarikan nilai informasi dilakukan melalui alih huruf, 
alih bahasa dan alih media.  

Alih media perpustakaan biasa dilakukan pada bahan pustaka 
yang bernilai sejarah, naskah kuno, buku langka atau bahan pustaka 
yang memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh. Namun proses alih 
media konvensional dengan melakukan fotokopi biasanya akan 
semakin merusak fisik bahan pustaka sehingga perpustakaan harus 
mempunyai kebijakan membuat salinan dalam bentuk alih media 
berbentuk digital guna melestarikan informasi bahan pustaka tersebut.  
Selain itu, alih media acapkali berpotensi menimbulkan pelanggaran 
terhadap hak cipta namun perlu diingat bahwa perpustakaan sebagai 
lembaga publik tidak hanya memberi layanan jasa informasi tetapi 
juga mempunyai tugas melestarikan hasil ciptaan manusia agar hasil 
karya cipta tersebut dapat diberdayakan sepanjang masa. Guna 
melestarikan nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka 
maka perpustakaan harus dapat menjaga dan melindungi hak cipta 
seseorang dengan menerapkan kebijakan yang berpihak pada 
kepentingan publik serta tetap menghormati hak-hak intelektual 
individu dan masyarakat.  

Koleksi terbesar perpustakaan dewasa ini terbuat dari kertas. 
Sedangkan dimasa mendatang mungkin isi sebuah perpustakaan 
berupa kumpulan disket/flashdisk/DVD karena teknologi komputer 
memungkinkan demikian. 

Kertas bisa terbuat dari berbagai serat, yaitu serat binatang, 
serat bahan mineral, serat sintetis, serat keramik, serat tumbuh-
tumbuhan. Kekuatan kertas tergantung dari kekuatan serat sebagai 
bahan dasarnya. 

Bahan pustaka yang lain ialah bahan nonbuku/bahan 
audiovisual, media teknologi, alat peraga, dsb. Materi bahan non buku 
begitu bervariasi karena itu untuk merawat bahan nonbuku 
diperlukan berbagai keahlian dan keterampilan khusus, harus 
memahami hardware dan software. Harus kita fahami cara 
mengoperasikan peralatan, cara memperbaiki jika ada kerusakan, dan 
memeliharanya sehingga bahan-bahan tersebut awet dan lestari. 

Kesadaran akan pentingnya pelestarian bahan pustaka baru 
dimulai sejak tahun 1966. Lembaga yang telah lama mengupayakan 
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“pelestarian” ini adalah museum,arsip dan kolektor seni.Bagaimana 
merawat lukisan-lukisan karya Van Gogh, Rembrant, misalnya, 
merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dua buah lembaga yang 
bergerak dalam bidang tersebut adalah : 
1.      The International Institute for Conservation of Historic and 

Artistic Works (IIC), didirikan tahun 1950 
2.      The American Insitute for Conservation of Historic and Artisric 

Works (AIC),didrikan tahun 1960 
Kedua lembaga tersebut berupaya agar benda-benda 

bersejarah serta benda seni dapat dilestarikan dengan baik,tetapi 
waktu itu belum menyinggung pelestraian koleksi perpustakaan. 
Perhatian pada pelestarian bahan pustaka baru dipikirkan pada tahun 
1970-an, ketika The Library of Congress (LC) berminat untuk 
mengembangkan bidang ini karena punya kepentingan untuk merawat 
koleksi yang terkenal dan sudah lapuk. Dewasa ini Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (PDII-LIPI), bersama dengan Perpustakaan Nasional, 
Arsip Nasional, Direktorat Permuseuman Depdikbud memprakarsai 
Program Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip yang mendapat 
bantuan dana dari Ford Foundation. 

Semakin banyaknya bahan pustaka yang dikoleksi oleh 
perpustakaan tentunya membawa dampak dalam tatanan manajerial 
sebuah perpustakaan. Oleh karena itu perpustakaan harus berinovasi 
untuk menyajikan pelayanan prima kepada pemustakanya. Selain 
menyimpan dan mengembangkan koleksi, perpustakaan juga 
mempunyai tugas untuk memelihara bahan pustaka yang ada. 
Banyaknya kerusakan bahan pustaka sangat jelas membawa dampak 
negatif pada kontinuitas dan kepuasan pemustaka itu sendiri. 
Dampak-dampak itu dapat berupa buku yang rusak, warna tulisan 
yang sudah buram, sehingga dari dampak itu pemustaka menjadi 
enggan untuk berkunjung ke perpustakaan. Maka dari itu, 
pemeliharaan dan perbaikan bahan pustaka sangat penting dengan  
pertimbangan khazanah keilmuan pada masa mendatang, tanpa 
pemeliharaan bahan pustaka yang baik, maka kontinyuitas transfer 
pengetahuan pun nantinya akan mengalami hambatan dalam 
menciptakan pola pengetahuan demi kemajuan zamannya. Seiring  
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dengan itu, maka preservasi dan konservasi bahan pustaka menjadi 
keharusan dan bahkan kewajiban, baik itu dari praktisi atau staf 
perpustakaan, staf bidang pelestarian dan juga dari kalangan yang 
lainnya.  

Fungsi perpustakaan yaitu melestarikan khasanah budaya 
bangsa, oleh sebab itu bahan pustaka tersebut harus dilestarikan 
mengingat nilainya yang sangat tinggi serta memiliki rekaman hasil 
budaya suatu bangsa yang merupakan catatan atau rekaman hasil 
pemikiran. Berdirinya perpustakaan berarti adanya koleksi bahan 
pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam 
sistem perpustakaan, sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan 
preservasi agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. 

Dalam ruang lingkup perpustakaan preservasi dan konservasi 
merupakan suatu pekerjaan yang harus staf perpustakaan kerjakan, 
karena dengan dilakukan itu semua maka suatu koleksi yang terdapat 
pada perpustakaan akan dapat terpelihara dengan baik. Setiap koleksi 
yang terdapat dalam perpustakaan harus dipelihara secara baik agar 
bisa tetap dimanfaatkan oleh para pemakai.  

Dalam memelihara koleksi-koleksi bahan pustaka tersebut, 
staf perpustakaan memerlukan pengetahuan yang luas agar semua 
koleksi itu bisa bertahan lama dalam keadaan baik walaupun  usia 
koleksi tersebut telah lama. Hal ini disebabkan oleh kebijakan di 
perpustakaan yang bertujuan menunjukkan dan mewujudkan 
eksistensi kegiatan preservasi dan konservasi yang dilakukan guna 
menyelamatkan koleksi yang ada. Maka dari itu peran bidang 
pelestarian sangat penting dalam kegiatan Preservasi dan Konservasi. 
Fungsi perpustakaan yaitu melestarikan khasanah budaya bangsa, oleh 
sebab itu bahan pustaka tersebut harus dilestarikan mengingat 
nilainya yang sangat tinggi serta memiliki rekaman hasil budaya suatu 
bangsa yang merupakan catatan atau rekaman hasil pemikiran. 
Berdirinya perpustakaan berati adanya koleksi bahan pustaka. Bahan 
pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam sistem 
perpustakaan, sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan preservasi agar 
bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan.  

Bahan pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam 
sebuah sistem perpustakaan, selain ruangan, gedung, peralatan, tenaga 



 

 

6 
 

dan anggaran. Unsur-unsur tesebut satu sama lain saling mendukung 
untuk terselenggaranya layanan perpustakaan yang baik. 

Namun sampai saat ini menurut fakta yang ada, bahan 
pustaka yang merupakan unsur penting perpustakaan kurang 
diperhatikan, banyak di berbagai perpustakaan yang ada saat ini bahan 
pustaka yang ada tidak terawat dan rusak, ironisnya banyak terdapat 
kasus daftar pustaka yang hilang dan pelestariannya juga kurang 
dikembangkan. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut 
pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang 
informasi yang terkandung di dalamnya. Maksud pelestarian ialah 
mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak cepat 
mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal, diusahakan agar 
awet, bisa dipakai lebih lama dan bisa menjangkau lebih banyak 
pembaca perpustakaan. 

Tujuan pelestarian bahan pustaka adalah untuk 
menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik 
dokumen, mengatasi kendala kekurangan ruang, mempercepat 
perolehan informasi. Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan 
dalam pelestarian bahan pustaka adalah manajemen, tenaga yang 
merawat bahan pustaka, laboratorium, dan dana. 

Tugas pelestarian bahan Pustaka bukanlah hal yang mudah. 
Tetapi hal ini bukanlah hal yang baru bagi pustakawan. Di Indonesia 
sendiri banyak musuh-musuh yang menyerang bahan pustaka 
misalnya tikus, serangga, mikroorganisme, bencana alam dan akibat 
ulah mausia sendiri. 

Bahan pustaka berupa kertas rentan terhadap kerusakan 
seperti mudah terbakar, mudah sobek, mudah terkena noda dan 
sebagainya. Mutu suatu kertas memperlihatkan cepat lambatnya 
kerusakan kertas tersebut, juga tergantung pada iklim dan cara 
perawatannya. 

Dalam ruang lingkup perpustakaan, preservasi dan 
konservasi merupakan suatu pekerjaan yang harus staf perpustakaan 
kerjakan, karena dengan dilakukan itu semua maka suatu koleksi yang 
terdapat pada perpustakaan akan dapat terpelihara dengan baik. Setiap 
koleksi yang terdapat dalam perpustakaan harus dipelihara secara baik 
agar bisa tetap dimanfaatkan oleh para pemakai. Dalam memelihara 
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koleksi-koleksi bahan pustaka tersebut staf perpustakaan memerlukan 
pengetahuan yang luas agar semua koleksi itu bisa bertahan lama 
dalam keadaan baik walaupun telah lama usia koleksi tersebut. Hal ini 
disebabkan oleh kebijakan diperpustakaan yang bertujuan 
menunjukkan dan mewujudkan eksistensi kegiatan preservasi dan 
konservasi yang dilakukan guna menyelamatkan koleksi yang ada. 
Maka dari itu peran bidang pelestarian sangat penting dalam kegiatan 
preservasi dan konservasi. 

Mengetahui macam-macam perusak bahan pustaka adalah 
sama pentingnya dengan memiliki bahan pustaka tersebut. 
Pengetahuan tentang kerusakan bahan pustaka sudah dikenal sejak 
tahun 335 Sebelum Masehi oleh Aristitoles. Pada dasarnya kerusakan 
bahan pustaka dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor biologi, 
fisika dan kimia. Selain itu penyebab lain kerusakan yaitu faktor alam 
seperti gempa bumi, banjir, dll. Agar bahan pustaka tidak cepat rusak, 
pustakawan harus mengetahui cara-cara dan terampil dalam merawat 
bahan pustaka, karena sangat penting untuk kelestarian koleksi 
perpustakaan. 

Demi kelancaran pelestarian bahan pustaka, seharusnya 
pustakawan profesional terhadap kinerjanya. Pustakawan harus 
mampu memperbaiki bahan pustaka yang mengalami kerusakan baik 
kecil, maupun kerusakann besar. Mampu melakukan restorasi bahan 
pustaka terutama dalam menghilangkan noda pada bahan pustaka, 
penjilidan, mengganti halaman yang rusak dan memperbaiki halaman 
yang robek kena serangan serangga, memperbaiki bahan pustaka yang 
basah, atau terkena jamur dan sebagainya. 

 

B.  Pengertian 
1. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah sebuah proses yang menjamin suatu 
barang atau alat terjaga dalam kondisi siap pakai. Tujuan dari 
pemeliharaan diantaranya : alat selalu tersedia dalam kondisi siap 
pakai,tersedianya peralatan cadangan bila kondisi darurat, 
menjaga keselamatan manusia dan lingkungan, dan 
memperpanjang usia pakai alat. 
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Zaman dahulu, alat dipakai hingga rusak, baru diperbaiki. 
Atau istilah kerennya run to failure maintenance atau breakdown 
maintenance. Seiring perkembangan zaman, maintenance jenis ini 
sudah jarang dipakai. Hanya dipakai pada alat yang bisa diperbaiki 
secara cepat dan murah biaya perbaikannya. Karena pada saat 
diperbaiki, maka bisa dipastikan kalau proses produksi akan 
berhenti apabila tidak ada alat lain sebagai cadangan untuk 
berproduksi. 

Rahim (1986), mendefinisikan pemeliharaan bahan 
pustaka merupakan kegiatan yang mencakup segala usaha 
pencegahan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerusakan buku 
atau dengan kata lain menyelamatkan buku dari unsur-unsur yang 
merusak. 

Secara umum, usaha pemeliharaan bahan pustaka ialah 
dengan menjaga kebersihan ruangan perpustakaan itu sendiri, 
lemari, rak, dan buku bebas dari debu. Mengadakan larangan 
merokok, makan dan minum dalam ruang perpustakaan. 
Merokok selain menambah kotor dengan abu rokok yang 
bertaburan juga dapat menimbulkan kebakaran pada buku. 
Sedangkan ceceran sisa makanan dan tumpahan minuman 
mengundang kehadiran tikus, serangga yang merupakan musuh-
musuh koleksi perpustakaan. Untuk mencegah hal tersebut 
umumnya telah dimasukkan dalam peraturan tata tertib 
perpustakaan. 

Menurut Hazen sebagaimana dikutip oleh Gardjito 
(1991:91), istilah pelestarian meliputi 3 ragam kegiatan,yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol 
lingkungan perpustakaan agar dapat memenuhi syarat-
syarat pelestarian bahan-bahan pustaka yang tersimpan di 
dalamnya; 

2. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha 
untuk memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya 
dengan cara deasidifikasi, restorasi, atau penjilidan ulang; 

3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk 
mengalihkan isi informasi dari satu bentuk format atau 
matrik ke bentuk lain. Setiap kegiatan menurut kategori-
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kategori tersebut itu tentu saja masih dapat 
dikembangkan lagi ke dalam berbagai aktivitas lain yang 
lebih khusus dan rinci”. 
The American Heritage Dictionary mendefinisikan 

preservasi/pelestarian sebagai usaha untuk melindungi dari segala 
macam kerusakan, resiko dan bahaya lainnya, menjaga agar tetap 
utuh dan menyiapkan sesuatu untuk melindungi dari kehancuran. 

Sedangkan definisi lain menurut Introduction to 
Conservation, terbitan UNESCO tahun 1979 disebutkan bahwa 
istilah preservasi/ pelestarian berarti penanganan yang 
berhubungan langsung dengan benda, kerusakan oleh karena 
udara lembab, faktor kimiawi, serangan dari mikroorganisme 
yang harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut 
(Perpustakaan Nasional, 1995:2). 

 

2. Pelestarian (Konservasi) 
Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara 

harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, Conservation yang 
artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu 
lingkungan, konservasi adalah: 
a. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, 

atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi 
energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama 
tingkatannya. 

b. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap 
lingkungan dan sumber daya alam 

c. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang 
reaksi kimia atau transformasi fisik. 

d. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap 
lingkungan. 

Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnahan atau 
kerusakan; pengawetan; konservasi: sumber-sumber alam. 
Pelestarian merupakan pengelolaan sumber daya alam yang 
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin 
kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 
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3. Bahan Pustaka 
Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam 

sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan 
mengingat nilainya yang mahal. Bahan pustaka di sini berupa 
terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan 
audiovisual seperti audio kaset, video, slide dan sebagainya. 
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BAB II 
PELESTARIAN, RAGAM SIFAT BAHAN 

PUSTAKA DAN LATAR BELAKANG 
HISTORISNYA 

 

A. Jejak Historis Bahan Pustaka 
Membahas tentang sejarah pelestarian bahan pustaka berarti 

tidak lepas dari pembahasan tentang sejarah perpustakaan itu sendiri 
dan perkembangan perpustakaan tidak bisa dipisahkan dari sejarah 
manusia karena perpustakaan merupakan produk manusia. 
Pemeliharaan bahan pustaka bukanlah hal baru bagi pustakawan, hal 
tersebut telah menjadi tugas pustakawan sejak ribuan tahun yang lalu, 
berdirinya perpustakaan berarti adanya koleksi bahan pustaka, koleksi 
ini dipelihara dan dilestarikan demi generasi mendatang. Namun tugas 
pelestarian bukanlah hal yang mudah. Pustakawan purba hingga 
pustakawan sekarang masih tetap menemui musuh lama berupa 
cacing buku, rayap dan kecoak ditambah berbagai jenis kutu lainnya. 
Pelestarian bahan pustaka di Indonesia telah lama dilakukan, pada 
berbagai kraton, para pujangga menyalin naskah lama ke naskah baru 
dengan menggunakan bahan tulis tradisional berupa daun lontar. 
Ketika perpustakaan mulai berkembang, artinya menuju ke 
perpustakaan modern seperti yang ada sekarang ini, maka penjilidan 
buku atau bahan pustaka juga mulai dilakukan. Dengan 
berkembangnya teknologi informasi, khususnya mikrofilm, maka 
mulai banyak bahan pustaka terbitan Indonesia yang dibuatkan 
mikrofilm. Proses alih bentuk ini banyak dibantu oleh lembaga asing, 
terutama dalam bantuan peralatan, tenaga dan dana. Sekitar tahun 
1970-an Koninlijk instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) 
bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
mulai membuat mikrofilm setiap buku yang dibeli oleh KITLV. 
Berbagai naskah di Sulawesi Selatan, dikenal dengan nama lontara 
dibuatkan mikrofilm dengan bantuan Australia. Naskah kuno yang 
terdapat di Kraton Mangkunegoro, Kasunanan (Surakarta), 
Kesultanan Yogya serta Pakualaman juga dibuatkan mikrofilm, 
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dengan bantuan Rockefeller Foundation. Koleksi perpustakaan Nasional 
terutama majalah dan surat kabar juga dibuatkan mikrofilm sekaligus 
juga perbaikan pada bahan pustaka aslinya. Pelaksanaan alih bentuk 
ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Indonesia serta 
mendapat bantuan pihak asing. The British Council juga membantu 
kegiatan pelestarian di Perpustakaan Nasional dengan menyediakan 
beasiswa serta konsultan. Tahun 1989 International Review Team 
mengunjungi Perpustakaan Nasional Indonesia serta berbagai 
perpustakaan dan lembaga pendidikan dalam rangka kegiatan 
pelestarian dan pengawetan bahan pustaka.  

Koleksi terbesar perpustakaan dewasa ini terbuat dari kertas. 
Sedangkan dimasa mendatang mungkin isi sebuah perpustakaan 
berupa kumpulan disket/flashdisk/DVD karena teknologi komputer 
memungkinkan demikian. 

Kertas bisa terbuat dari berbagai serat, yaitu serat binatang, 
serat bahan mineral, serat sintetis, serat keramik, serat tumbuh-
tumbuhan. Kekuatan kertas tergantung dari kekuatan serat sebagai 
bahan dasarnya. 

Bahan pustaka yang lain ialah bahan nonbuku / bahan 
audiovisual, media teknologi, alat peraga, dsb. Materi bahan non buku 
begitu bervariasi karena itu untuk merawat bahan nonbuku 
diperlukan berbagai keahlian dan keterampilan khusus, harus 
memahami hardware dan software. Harus kita fahami cara 
mengoperasikan peralatan, cara memperbaiki jika ada kerusakan, dan 
memeliharanya sehingga bahan-bahan tersebut awet dan lestari. 

Adanya pelestarian bahan pustaka dikarenakan banyaknya 
faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka, faktor-faktor 
penyebab itulah yang melatarbelakangi kenapa diperlukannya suatu 
kegiatan yang dimana mengupayakan agar bahan pustaka pada 
perpustakaan itu tahan lama, awet sehingga bisa digunakan dalam 
waktu yang cukup lama. Adapun kerusakan bahan pustaka secara 
garis besar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1.  Faktor Biotis, (termasuk jamur dan serangga). Bahan pustaka 

yang sudah menderita penyakit jamuran biasanya warna 
kertasnya berubah menjadi kuning, karena memang jamur bisa 
menyebabkan berubahnya warna kertas. Di samping itu jamur 
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bisa menyebabkan kertas lengket satu dengan yang lain 
sehingga halaman bahan pustaka tersebut tidak bisa dibuka dan 
kalau hal ini dipaksa, halaman itu bisa robek. Jamur bisa 
tumbuh subur karena kelembaban udara yang tinggi Jamur 
akan berhenti berkembang biak kalau kelembaban udara tidak 
sesuai. Hal ini ditandai dengan adanya bintik-bintik coklat pada 
bahan pustaka tersebut.  

2. Faktor fisika. Suhu udara yang tinggi dapat mempercepat 
proses perusakan kertas karena kertas menjadi kering,  pecah-
pecah dan rapuh. Kelembaban yang tinggi dapat menyuburkan 
tumbuhnya jamur dan sebaiknya kelembaban yang rendah 
dapat menyebabkan kertas menjadi kering dan cepat hancur. 
Selain itu sinar matahari yang langsung mengenai buku akan 
merusak buku. Debu juga bisa menjadi musuh buku karena 
selain mengganggu kesehatan, debu dapat menimbulkan noda-
noda, mengaburkan tulisan dalam buku, menularkan jamur.  

3.  Faktor kimia. Bahan pencemaran udara banyak bervariasi dan 
yang berbentuk gas pencemaran, partikel logam sampai unsur 
yang besar seperti misalnya debu dalam udara merupakan salah 
satu penyebab besar rusaknya kertas dan bahan organik lain 
yang bisa menimbulkan noda-noda permanen pada kertas 
tersebut. Pencemaran tadi bisa dikendalikan dengan cara 
menjaring udara. 

4.  Faktor manusia. Bukan hanya serangga saja yang merupakan 
musuh besar buku, tetapi juga manusia. Hanya dengan cara 
memegang buku saja sudah bisa merusak buku. Tangan yang 
kotor atau berminyak bisa mengganggu kondisi buku karena 
tangan yang berminyak bisa mendatangkan kecoa atau serangga 
lain. Belum lagi ada tangan jahil yang sengaja merobek kertas 
dan sekedar mencoret-coret dengan tinta sambil memberi 
komentar yang tidak perlu. Sering kali kita lihat ada orang yang 
sengaja melipat bagian tertentu sebagai batas halaman yang 
akan difoto kopi, lebih-lebih pada buku yang banyak 
halamannya dan tebal, misalnya Ensiklopedi dan kamus. 
Kerusakan ini akan bertambah besar karena buku-buku tebal 
itu harus ditekan apabila difoto copy. Disamping itu, cara 
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penempatan buku pada rak secara ceroboh bisa merusak buku, 
misalnya menempatkan buku terlalu padat didalam jajaran rak 
karena kalau dipaksa, bagian kulit dan punggung akan lekas 
rusak. Karena itulah ada ketentuan dalam hal penempatan buku 
pada rak, yaitu pustakawan tidak bakal memenuhi seluruh rak 
dengan buku, sehingga rak menjadi penuh. Harus ada tempat 
yang kosong. 

5.  Faktor bencana alam kebakaran atau banjir misalnya 
merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan 
dan kesiapan penting, sehingga bisa diambil tindakan yang 
cepat dan tepat untuk bisa mengurangi resiko kerusakan apabila 
benar-benar terjadi, misalnya menyiapkan alat pemadam 
kebakaran di setiap ruangan. Usaha pencegahan kerusakan 
buku memang harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini. 
memang jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan 
melakukan perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak. 

Bahan pustaka terdiri atas berbagai jenis dan beragam sifat 
yang dimilikinya. Dari sejarahnya, manusia menggunakan berbagai 
medium untuk merekam hasil karya mereka. Bahan yang 
dipergunakan sesuai dengan pengetahuan manusia serta teknologi 
pada zamannya. 

Bahan yang dikenal sebagai medium perekam hasil budaya 
manusia adalah:  

1. Tanah liat 
2. Kulit kayu 
3. Kayu   
4. Tulang     
5. Logam (metal) 
6. Batu  
7. Kertas 
8. Papan   
9. Kulit binatang 

10. Daun tal atau lontar 
11. Gading 
12. Film 
13. Pita magnetic 
14. Disket 
15. Video disc 
16. Kulit (leather) 
17. Pergamen (parchment) dan Vellum 
18. Papyrus 

 
Semua bahan di atas bisa digolongkan sebagai bahan pustaka, 

walau ada beberapa yang sudah tidak digunakan lagi sebagai alat 
perekam seperti, tablet tanah liat, gading, tulang, batu, pasmen dan 
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vellum. Barang-barang itu kini lebih banyak disimpan di museum atau 
di arsip dari pada di perpustakaan, tetapi ada baiknya jika kita menge-
tahui sifat-sifat bahan tersebu, sehingga bisa membandingkannya 
dengan koleksi pada perpustakaan yang masih lazim dimiliki. 
Pembicaraan paling banyak akan ditekankan pada kertas, sebab bahan 
pustaka umumnya dibuat dari kertas. Bagaimana kertas dibuat, sifat-
sifat kertas, kelemahan kertas dan keunggulan sebagai medium untuk 
perekam informasi. 

Perpustakaan dewasa ini terbuat dari kertas. Sedangkan di 
masa mendatang mungkin isi sebuah perpustakaan berupa kumpulan 
disket, karena teknologi komputer terus berkembang pesat. Kertas 
bisa dibuat dari berbagai serat yaitu: serat binatang,serat bahan 
mineral, serat sintetis, serat keramik, serat tumbuh-tumbuhan. 
Kekuatan kertas tergantung dari kekuatan serat sebagai bahan 
dasarnya. 

Bahan pustaka yang lain ialah bahan non-buku yang juga 
disebut bahan audiovisual, media teknologi, alat peraga dan 
sebagainya. Materi bahan non-buku begitu bervariasi. Karena itu 
dalam memelihara bahan non-buku diperlukan berbagai keahlian dan 
keterampilan khusus. Kita harus memahami apa yang disebut dengan 
hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. 
Harus kita fahami cara mengoperasikan peralatan, cara memperbaiki 
kalau ada kerusakan, dan bisa memeliharanya sehingga bahan-bahan 
tersebut awet dan lestari. 

Kertas bisa dibuat dari berbagai serat yaitu: 
1. Serat binatang 
2. Serat bahan mineral 
3. Serat sintetis 
4. Serat keramik 
5. Serat tumbuh-tumbuhan. 

Kekuatan kertas tergantung dari kekuatan serat sebagai bahan 
dasarnya. Bahan pustaka yang lain ialah bahan non-buku yang juga 
disebut bahan audiovisual, media teknologi, alat peraga dan 
sebagainya. Materi bahan non-buku begitu bervariasi. Karena itu 
dalam memelihara bahan non-buku diperlukan berbagai keahlian dan 
keterampilan khusus. Kita harus memahami apa yang disebut dengan 
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hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. 
Harus kita fahami cara mengoperasikan peralatan, cara memperbaiki 
kalau ada kerusakan, dan bisa memeliharanya sehingga bahan-bahan 
tersebut awet dan lestari. 
 

B. Jenis dan Medium Perekam Informasi Sebelum Kertas 
(Zaman Pra Kertas) 

Jenis bahan yang dipergunakan dan disimpan di perpustakaan 
sebelum masa kertas sangat bervariasi. Dalam kegiatan belajar ini 
dapat disebutkan beberapa jenis dan bentuk badan tersebut yang 
sebagian masih dapat dijumpai saat ini. Bahan-bahan tersebut adalah 
sebagai berikut. 

 

1. Lempung/Tanah liat 
Lempung atau tanah liat ialah kata umum untuk partikel 

mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 
mikrometer. Lempung mengandung leburan silika dan/atau 
aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, dan 
aluminum adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. 
Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam 
karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Lempung 
membentuk gumpalan keras saat kering dan lengket apabila basah 
terkena air. Sifat ini ditentukan oleh jenis mineral lempung yang 
mendominasinya. Mineral lempung digolongkan berdasarkan susunan 
lapisan oksida silikon dan oksida aluminium yang membentuk 
kristalnya.  Golongan 1:1 memiliki lapisan satu oksida silikon dan satu 
oksida aluminium, sementara golongan 2:1 memiliki dua lapis 
golongan oksida silikon dan satu lapis oksida aluminium. Mineral 
lempung golongan 2:1 memiliki sifat elastis yang kuat, menyusut saat 
kering dan membesar saat basah. Karena perilaku inilah beberapa 
jenis tanah dapat membentuk kerutan-kerutan atau "pecah-pecah" 
bila kering. Tanah liat merupakan medium perekam informasi yang 
paling sederhana dan paling tua digunakan. Waktu masih basah dan 
lembek tanah liat bisa ditulis atau diukir dengan mudah sesudah itu 
dibakar atau dipanaskan dengan sinar matahari. Tanah liat yang sudah 
dibakar hampir tidak bisa rusak, baik oleh pengaruh air, api maupun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Silikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Diameter
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrometer
http://id.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://id.wikipedia.org/wiki/Silikon
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Aluminum
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_karbonat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_karbonat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineral_lempung&action=edit&redlink=1
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perubahan temperatur. Tanah liat bisa tahan lama karena 
mengandung mineral yang disebut kaolin (alumina, silica, dan air). 
Dalam jumlah kecil, juga mengandung besi, semen, magnesium, soda 
dan potasium. Sejak zaman Assyria tanah liat sudah digunakan 
sebagai media tulis. Dibentuk bulat pipih seperti tablet kemudian 
ditulis dengan jarum atau benda keras runcing sewaktu masih lunak. 
Perpustakaan Alexandria di mesir terkenal dengan koleksi “tablet 
tanah liatnya”. 

 

2. Papyrus 
Papirus atau Papyrus (nama ilmiah: Cyperus papyrus) adalah 

sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas 
pada zaman kuno. Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan 
lembah Sungai Nil. Kira-kira 3500 SM, bangsa Mesir Kuno sudah 
memanfaatkan papirus. Mereka pada saat itu membuat kertas dari 
kulit-kulit tipis atau kulit-kulit halus papirus, sebelum kertas (seperti 
yang kita kenal sekarang) ditemukan. 

Secara fisik, daun pohon ini mirip rambut terjurai. 
Tangkainya tumbuh setinggi 3-5 meter, berbentuk segitiga secara 
bersilangan. Di sekeliling dasar tangkai tersebut tumbuh dedaunan 
berserabut pendek. 

Karakter pohon papirus sangat halus, tanpa bonggol-bonggol 
dan duri-duri yang menuju pada kelompok bunga besar, nyaman, dan 
berbentuk rumbai. Konon karena perubahan geografis di daerah 
sungai Nil dan berkembangnya pemakaian kulit binatang sebagai 
media untuk menulis, papirus di Mesir tidak lagi berkembang biak 
dengan suburnya. Penanaman menjadi sukar dan populasi papirus 
menurun dengan drastis. Namun demikian, sekarang papirus banyak 
tumbuh di tepi-tepi danau kecil dan sungai-sungai di Afrika. 

Untuk membuat kertas papyrus ini bangsa mesir memotong 
batang  papyrus sepanjang 40 cm. kemudian dibuka diambil intinya. 
Inti ini disayat tipis-tipis, kemudian dijajarkan satu dengan yang lain 
sedikit tumpang tindih untuk membentuk lembaran. Lalu dilumuri 
lem dan dihimpit sampai lemnya kering. Kemudian digosok dengan 
gading atau tulang. Ada beberapa tingkat kualitas papyrus, tergantung 
dari bagian batangnya yang dipakai, serta keahlian pembuatnya. 
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Papyrus ditulis dengan tinta karbon dengan tinta iron oxide  merah. 
Papyrus adalah hasil karya laminasi dengan lem, jadi bukan kertas, 
karena itu sifatnya juga lain. Kita bisa melihat papyrus ini di British 
Library, London. 

 
3. Kulit kayu (jawa kliko)  

Pepagan atau kulit kayu adalah lapisan terluar batang dan 
akar tumbuhan berkayu. Dalam istilah teknis, pepagan merujuk pada 
seluruh bagian di luar jaringan kambium. Pepagan menutupi kayu dan 
terdiri atas bagian dalam dan luar. Bagian dalam, yang pada batang 
dewasa merupakan jaringan hidup, termasuk daerah terdalam periderm. 
Lapisan luar pada tangkai tua termasuk jaringan permukaan tangkai 
yang mati, bersama dengan bagian-bagian periderm terdalam dan 
seluruh jaringan di sisi luar periderm. Lapisan luar pada pohon juga 
disebut rhitidoma. 

Produk-produk yang digunakan orang yang berasal dari 
pepagan termasuk : 

a. Rempah-Rempah dan bumbu, seperti kulit manis, gabus; 
b. Bahan industri, seperti damar, lateks, penyamak; 
c. Bahan Pengobatan dan racun, seperti kina, tuba; 
d. Tonikum dan stimulans, seperti kava; 
e. Bahan pakaian dan tali-temali; 
f. Alat transportasi, misalnya kano 
g. Alas untuk melukis dan membuat peta.  

Kulit kayu ini berasal dari bahasa latin bark artinya fiber buku. 
Bagian dalam kulit kayu yang melingkari batang biasanya dibuat obat 
atau jamu dalam godogan, alat penyamak kulit, atau sebagai pewarna. 
Kulit kayu ini sudah lama sekali digunakan sebagai tempat menulis. 
Pada abad ke-17 di Eropa dan Amerika menggunakan kulit kayu ini 
untuk surat-menyurat. Sampai saat ini masih dipakai di Asia Tengah 
dan Timur Jauh. Kulit kayu cepat rusak jika lembab, kalau kena air 
menempel antara yang satu dan yang lainnya., sehingga mudah rusak. 
Buku dan manuskrip dari kulit kayu ini diberi bubukan atau 
dipisahkan halaman satu ke yang lain agar tidak menempel satu 
dengan lainnya. Penyimpanan dilakukan dengan cara menggulung. 
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4. Daun tal  
Lontar (dari bahasa Jawa: ron tal, "daun tal") adalah daun 

siwalan atau tal (Borassus Flabellifer atau Palmyra) yang dikeringkan 
dan dipakai sebagai bahan naskah dan kerajinan. Artikel ini terutama 
membahas lontar sebagai bahan naskah manuskrip. 

Tal  adalah sejenis pohon palem yang tumbuh ditepi laut. 
Daunnya tebal dan kuat, sehinggah tidak rusak kalau ditulis. Orang 
jawa mengatakan ron tal artinya daun tal, yang kemudian menjadi 
lontar. Banyak naskah jawa yang ditulis pada daun tal yang disebut 
lontar. Daun tal dipotong sepanjang kira-kira 45 cm diraut bagian 
tepinya, sewaktu masih basah ditulis dengan jarum. 

Tulisan bekas jarum tadi diisi dengan jelaga yang dicampur 
dengan minyak kelapa, kemudian dibersihkan, sehinggah goresan atau 
tulisan tadi dapat terbaca dengan baik. Bagian pinggirnya diberi 
lubang tempat benang atau tali menggabungkan tal yang satu dengan 
yang lain, sehingga tersusun rapi seperti buku. Tulisan atau 
peninggalan lontar ini banyak terdapat di Bali. 

  
5. Kayu  

Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting 
tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). 

Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari 
memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, 
jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat 
dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. 

Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa 
dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Ilmu 
perkayuan (dendrologi) mempelajari berbagai aspek mengenai klasifikasi 
kayu serta sifat kimia, fisika, dan mekanika kayu dalam berbagai 
kondisi penanganan. 

Sebelum ditemukan kertas, dinegeri cina, kayu digunakan 
sebagai bahan tulis menulis nomor dua setelah sutra. Menurut 
Chaucer, buku yang terbuat dari tablet kayu masih dipakai di Inggris 
hingga pada abad ke-14. Batang, cabang, dan akar kayu digunakan 
sebagai alat tulis. Kayu bukan bahan yang permanen, tetapi bisa tahan 
lama. Ulat kayu atau rayap sering menyerang kayu ini, terutama jika 
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tempatnya lembab. Agar lebih awet dan tak diserang rayap, maka 
perlu diawetkan dengan bahan kimia. 

 
6. Gading  

Gading adalah bagian yang terdapat pada rahang atau mulut 
gajah, yang memanjang keluar seperti taring pada babi. Biasanya 
gajah-gajah diburu orang untuk mendapatkan gadingnya demi 
kepentingan komersial dan seni. 

Gading juga digunakan manusia sebagai tempat untuk menulis 
yang baik. Sifatnya keras, tetapi mudah diukir atau ditulis. Sayangnya 
tinta atau cat tidak bisa menempel dengan baik pada gading, sehingga 
tulisan mudah rusak atau terhapus. Gading ini adalah taring gajah, 
bisa juga taring dari binatang yang lain yang bisa ditulis. Bahan ini 
hampir tak bisa rusak.  

 
7. Tulang  

Tulang atau kerangka adalah penopang tubuh vertebrata. 
Tanpa tulang, pasti tubuh kita tidak bisa tegak berdiri. Tulang mulai 
terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung terus sampai 
dekade kedua dalam susunan yang teratur. 

Tulang lebih keras dari pada gading, tetapi tidak terlalu cocok 
dipakai sebagai karya seni, ukiran, atau tulisan yang menarik. Zat 
perekat yang terdapat pada tulang bisa digunakan untuk membuat 
lem. Sayang lem dari tulang ini tidak baik untuk mengelem buku, 
sebab mengundang binatang kecil. Tulang terdiri atas collagen dan 
garam-garam inorganic seperti calcium dan magnesium. Tulang bisa diukir, 
ditulis, atau dicat. Bahan dari tulang ini sangat awet, tidak mudah 
terpengaruh oleh kelembaban, kekeringan, atau air. 

 
8.  Batu  

Batu adalah benda padat yang tebuat secara alami dari 
mineral dan atau mineraloid. Lapisan luar padat bumi, litosfer, terbuat 
dari batu. Dalam batuan umumnya ada tiga jenis, yaitu batuan beku, 
sedimen, dan metamorf. Penelitian ilmiah batuan disebut petrologi, dan 
petrologi merupakan komponen penting dari geologi. . Dalam 
bangunan batu biasanya dipakai pada pondasi bangunan untuk 
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bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter, Batu juga dipakai 
untuk memperindah fasade bangunan dengan memberikan warna dan 

tekstur unik dari batu alam. 
Batu terbuat dari pasir bercampur dengan semen, silica, iron 

oxide, dan carbonate. Yang paling tahan lama ialah yang banyak 
mengandung silica, sedangkan yang mudah diukir atau ditulis adalah 
yang banyak mengandung iron oxide dan carbonate. Batu lebih keras dari 
pada tanah liat. Sayangnya batu mengisap air, sehingga mudah rusak, 
lain sekali dengan tanah liat yang sudah dibakar. Jenis-jenis batu ialah 
batu semen, batu pualam yang juga disebut marmer, dan batu granit. 
Yang paling mudah diukir ialah batu semen, batu  pualam cukup 
keras, sedangkan yang paling keras ialah batu granit. Batu tahan dari 
pengaruh zat kimia, tetapi mudah rusak karena perubahan 
temperature.  

 
9. Logam 

Dalam kimia, sebuah logam (bahasa Yunani: Metallon) adalah 
sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion (kation) dan memiliki 
ikatan logam, dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation 
di awan elektron. Metal adalah salah satu dari tiga kelompok unsur 
yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid 
dan nonlogam. Dalam tabel periodik, garis diagonal digambar dari boron 
(B) ke polonium (Po) membedakan logam dari nonlogam. Unsur dalam 
garis ini adalah metaloid, kadangkala disebut semi-logam; unsur di kiri 
bawah adalah logam; unsur ke kanan atas adalah nonlogam. 

Nonlogam lebih banyak terdapat di alam daripada logam, 
tetapi logam banyak terdapat dalam tabel periodik. Beberapa logam 
terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, besi, timah, perak, 
titanium, uranium, dan zink. 

Alotrop logam cenderung mengkilap, lembek, dan konduktor 
yang baik, sementara nonlogam biasanya rapuh (untuk nonlogam 
padat), tidak mengkilap, dan insulator. 

Dalam bidang astronomi, istilah logam seringkali dipakai 
untuk menyebut semua unsur yang lebih berat daripada helium. 

Logam adalah alat tulis yang bisa tahan lama. Jenisnya ada 
kuningan, tembaga, perunggu, dan timah. Benda-benda ini digunakan 
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manusia sebagai tempat untuk menulis dan membuat hiasan, sejak 
mereka meninggalkan zaman batu. Hesiod orang Greece pada tahun 
776 sebelum masehi, mengatakan bahwa orang dahulu telah 
menggunakan timah berbentuk tablet sebagai medium untuk menulis. 
Timah adalah yang paling lunak, sedangkan tembaga bisa dibentuk 
dengan cara menempanya. Benda-benda ini tahan air dan tahan 
panas, tetapi tidak tahan oleh bahan kimia. 

 
10. Kulit binatang 

Bagian luar kulit terdapat bulu, kelenjar keringat, sedangkan 
bagian dalamnya terdapat otot dan pembuluh darah serta lemak. 
Perbedaan struktur fisik kulit binatang membedakan kualitas kulit. 
Bagian dalam kulit mengandung protein, yang jika direbus berubah 
menjadi lem. Sejak sebelum masa prasejarah, manusia sudah 
menggunakan kulit sebagai keperluan mereka, sedangkan cara 
pengawetan kulit menjadi terkenal semenjak zaman mesir kuno. 

  
11. Parchment dan vellum 

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan 
dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan 
biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. 

Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak 
serta melukis dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan 
kertas misalnya kertas pembersih (tissue) yang digunakan untuk 
hidangan, kebersihan ataupun toilet. 

Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis 
menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. 
Sebelum ditemukan kertas, bangsa-bangsa dahulu menggunakan 
tablet dari tanah lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dari 
peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit atau 
tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti 
dijumpai pada naskah - naskah nusantara beberapa abad lampau. 

Parchment dan Vellum berkembang semenjak tahun 190 B.C. di 
asia kecil. Kaisar Eumenes II memiliki 200.000 volume parchment 
sebagai pengganti papyrus yang dilarang masuk oleh Mesir. Istilah 
parchment dan Vellum sering dicampur adukkan dan diartikan sama. 
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Padahal artinya lain. Vellum adalah kulit binatang muda yang umunya 
kurang dari 6 minggu, sedangkan Parchment adalah kulit domba, ewes, 
kambing, juga binatang lain kadang-kadang dipakai. Pembuatan vellum 
lebih mahal daripada parchment, tetapi vellum lebih halus, putih 
mengkilap, hampir menerawang. Vellum dan parchment keduanya 
merupakan bahan yang kuat, tetapi lemas jika lembab, dan kaku jika 
kering. Menulis pada vellum atau parchment sukar dikerjakan, oleh 
karena itu bahan ini lebih sering digunakan untuk keperluan 
penjilidan buku. Vellum digunakan untuk menulis manuskrip dan 
jilidan mahal, sedangkan parchment digunakan untuk menulis 
manuskrip yang berkualitas murahan.  

 
12. Kulit 

Digunakan untuk sampul buku sampai abad ke-19. Selama 
lebih dari 2.000 tahun orang sudah mengenal cara memproses kulit. 
Pemrosesan kulit ini disebut “samak”. Mula-mula kulit direndam 
dalam air kapur, kemudian bulu binatangnya digosok hingga bersih. 
Lalu dimasukkan kedalam tempat perendaman dengan kulit pohon 
oak. Zat kimia dari kulit kayu tersebut masuk ke pori-pori kulit dan 
bercampur dengan protein menjadi molekul-molekul yang kuat sekali 
yang disebut leather. Perubahan kulit menjadi leather, meningkatkan 
mutunya, lebih tahan air, awet dipakai dan lebih lentur.  

 
13. Film  

Film (cara pengucapan: [Filêm] atau Félêm) adalah gambar-
hidup, juga sering disebut movie (semula pelesetan untuk 'gambar 
bergerak'). Film, secara kolektif, sering disebut 'sinema'. Gambar hidup 
adalah bentuk seni, bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis. 

Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda 
(termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan/atau oleh 
animasi. 

 
14. Disket 

Cakram liuk atau disket (bahasa Inggris: floppy disk) adalah 
sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium 
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penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan 
plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. 

Cakram liuk "dibaca" dan "ditulis" menggunakan kandar 
cakram liuk (floppy disk drive, FDD). Kapasitas cakram liuk yang paling 
umum adalah 1,44 MB (seperti yang tertera pada cakram liuk), meski 
kapasitas sebenarnya adalah sekitar 1,38 MB. 

 

15. Video disk  
Videodisc (atau video disc) adalah istilah umum untuk Laser- 

atau stylus dapat dibaca acak-akses disk yang berisi suara dan video 
analog sinyal dicatat dalam bentuk analog. Biasanya, ini merupakan 
acuan untuk setiap media seperti yang mendahului popularitas 
mainstream dari DVD format (atau video disc) adalah istilah umum 
untuk laser-atau stylus dapat dibaca acak-akses disk yang berisi suara 
dan video analog sinyal dicatat dalam bentuk analog. Biasanya, ini 
merupakan acuan untuk setiap media seperti yang mendahului 
popularitas mainstream dari DVD format. 

 

C. Zaman Kertas 
1.    Sejarah Kertas 

Kata kertas berasal dari bahasa Prancis papier dari bahasa latin 
papyros. Menurut Encyclopedia Britannica volume 17, (1961 : 229). Kertas 
ialah nama yang umum dikenal sebagai benda yang dipergunakan 
untuk menulis dan membungkus. Kertas adalah lembaran yang 
terbuat dari serat selulosa yang telah mengalami pengerjaan 
penggilingan, ditambah beberapa bahan tambahan yang saling 
menjalin, yang umumnya mempunyai berat lebih ringan dari 165 
gr/m. 

Kertas bisa dibuat dari berbagi serat, yaitu : 
a.  Serat binatang seperti wol, bulu, rambut, sutera. 
b.  Serat bahan mineral, misalnya asbes 
c.  Serat sintesis, misalnya rayon, nilon, kaca 
d.  Serat keramik, baja, dan barang tambang lainnya 
e.  Serat tumbuh – tumbuhan, misalnya kapas, kayu, merang, dsb. 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sound&usg=ALkJrhhBQAYX7JoGAUAURrNG3ByDFObXEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_video&usg=ALkJrhgMrLUPgrN9fxyQDeyaC3tRD9rcdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DVD&usg=ALkJrhiY2VNVWS9bc9AoM2iu40_i953bGQ
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2.    Proses pembuatan kertas. 
Dalam proses pembuatan bubur kertas dapat dibagi menjadi 

tiga macam cara, yaitu: 
a. Proses mekanis, yaitu suatu proses penggilingan bahan baku 

dengan batu sambil dibasahi air agar lebih mudah. 
b. Proses semi kimia, yaitu bahan kayu direndam, dan 

dipanaskan dengan bahan kimia sampai lunak baru kemudian 
digiling. 

c. Proses kimia, yaitu proses pembuatan bubur kertas. Bahan 
baku kayu dimasak dengan bahan kimia sampai lignin dan 
hemiselulosa terpisah dari serat selulosanya. 

 

D. ZAMAN PASCA KERTAS 
Selain jenis buku, bahan pustaka yang lain ialah bahan non 

buku yang lazim disebut bahan audio visual ( rekaman suara, radio, 
film, video ), alat peraga, mikro film dan sebagainya. 

Bahan audio visual ( AV ) ialah bahan yang bisa didengar ( 
audio ) dan bisa dilihat ( visual ). Dalam mempelajari bahan AV kita 
harus memahami apa yang disebut hardware dan software. Hardware 
adalah alat yang digunakan untuk mempromosikan bahan AV 
tersebut, misalnya proyektor. Sedang software ialah program dari 
bahan AV sendiri, misal kaset, film berbagai ukuran, kaset video dan 
sebagainya. 
1.     Rekaman Suara 

Ada beberapa macam rekaman suara misalnya : 
a.  Piringan Hitam 
b. Radio 
c.  Pita magnetic 

2.     Video 
Yang penting bagi pustakawan ialah harus bisa 

mengoperasikan video player maupun kamera perekamnya, 
kecepatan yang diperlukan, jenis video, VHS, betamax, umatic, 
dan sebagainya, baterai penggeraknya, kabel penyertanya serta 
listrik yang dipakai. 
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3.      Komputer 
    Perkembangan terakhir ialah adanya CD-ROM Multimedia 

yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk campuran 
antara text penuh, data bibliografi dan gambar serta suara. 

4.      Micro film 
    Digunakan untuk melestarikan kandungan informasi pada 

bahan pustaka, bahan Micro film yang baik berupa selulosa 
asetat (selulosa diasetat, selulosa tiaseta) maupun ester 
campuran. 

5.      Blue Print / Gambar arsitektur 
    Bahan jenis ini banyak diperoleh dari masa ke masa 

termasuk yang terdapat pada kain liner. Bahan ini juga 
memerlukan penangan tersendiri, seperti pemeliharaan pada 
peta. 

6.      Bahan arsip 
Bahan ini meliputi notulen rapat dan bahan – bahan arsip 

suatu lembaga 
7.      Manuscript 

     Adalah bentuk tulisan tangan asli misalnya buku catatan 
dan surat menyurat. Informasi ini tidak untuk diterbitkan karena 
terbuat dari bahan sejenis buku, maka cara menanganinya seperti 
buku. 

 

E. Pelestarian Bahan Pustaka 
Pengertian pelestarian menurut IFLA (International Federation 

Of Library) yaitu mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan 
pustaka, keuangan, ketenagaan, metode dan teknik serta 
penyimpanannya.  

Menurut Introduction to Conservation, terbitan UNESCO tahun 
1979 disebutkan bahwa istilah pelestarian berarti penanganan yang 
berhubungan langsung dengan benda, kerusakan oleh karena udara 
lembab, faktor kimiawi, serangan dari mikroorganisme yang harus 
dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut (Perpustakaan 
Nasional, 1995:2). 

Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sebuah sistem 
perpustakaan, sehingga harus dilestarikan  mengingat nilainya yang 
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mahal. Bahan pustaka di sini berupa terbitan buku, berkala (surat 
kabar dan majalah). Dan bahan audio visual seperti audio, kaset, 
video, slide, dsb. 

Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut 
pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang 
informasi yang terkandung didalamnya. 

Maksud pelestarian adalah mengusahakan agar bahan pustaka 
yang kita kerjakan tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka 
yang mahal diusahakan agar awet, bisa dipakai lebih lama dan bisa 
menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. 

Tujuan pelestarian bahan pustaka , antara lain : 
a. Menyelamatkan nilai informasi dokumen 
b. Menyelamatkan fisik dokumen 
c. Mengatasi kendala kekurangan ruang 
d. Mempercepat perolehan informasi 

Pelestarian bahan pustaka memiliki beberapa fungsi yakni 
untuk: 

a. Melindungi, 
b. Pengawetan, 
c. Kesehatan, 
d. Pendidikan, 
e. Kesabaran, 
f. Sosial, 
g. Ekonomi, 
h. Keindahan. 

Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan dalam 
pelestarian bahan pustaka adalah manajemen, tenaga yang merawat 
bahan pustaka, laboratorium, dana. 

Menurut Lindley R. Keith Mobley, (Maintenance Enginering 
Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill, 2002) pemeliharaan adalah 
suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan 
agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan 
awalnya. 

Dalam kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh John M. 
Echos dan Hasan Sadily kedua kata ini mempunyai arti yang hampir 
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sama. Konservasi berarti perlindungan dan pengawetan, sedangkan 
preservasi berarti pemeliharaan, penjagaan dan pengawetan. 

Dalam buku The Principles for The Preservation and Conservation 
of Library Materials yang disusun oleh J.M. Dureau dan D.W.G. 
Clements, preservasi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup 
unsur-unsur pengelolaan, keuangan, cara penyimpanan, tenaga, teknik 
dan metode untuk melestarikan informasi dan bentuk fisik bahan 
pustaka. Contohnya, menangani bahan pustaka yang rusak akibat 
udara yang lembab, faktor kimiawi, dan serangga misalnya pemberian 
insektisida. Konservasi adalah teknik yang dipakai untuk melindungi 
bahan pustaka dari kerusakan dan kehancuran. Contohnya, 
memperbaiki koleksi yang rusak dengan jalan menambal-
manyambung, memperbaiki jilidan dan mengganti bagian yang hilang 
agar bentuknya mendekati keadaan semula. Sedangkan reproduksi 
yaitu membuat kopi dari bahan asli. Contohnya, mengganti bagian 
buku yang hilang dengan cara membuat kopi dari bahan yang asli. 
Pemeliharaan bahan pustaka merupakan suatu usaha yang dilakukan 
oleh pustakawan dalam mencegah dan menyelamatkan koleksi bahan 
pustaka tetap awet dan terjaga kelestariannya. Pemeliharaan koleksi 
bahan pustaka tidak hanya secara fisik saja, namun juga meliputi 
isinya yang berbentuk informasi yang terkandung didalamnya. 

Pemeliharaan bahan perpustakaan adalah upaya untuk 
menjaga keselamatan buku-buku dan bahan lain dari kerusakan 
sehingga koleksi perpustakaan tersebut dapat berumur panjang dan 
dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dalam pengertian 
pemeliharaan termasuk perawatan dan pencegahan dari kerusakan 
sehingga bahan pustaka itu dapat dilestarikan. 

Rahim (1986), mendefinisikan pemeliharaan bahan pustaka 
merupakan kegiatan yang mencakup segala usaha pencegahan 
terhadap hal-hal yang menimbulkan kerusakan buku atau dengan kata 
lain menyelamatkan buku dari unsur-unsur yang merusak. 

Secara umum, usaha pemeliharaan bahan pustaka ialah 
dengan menjaga kebersihan ruangan perpustakaan itu sendiri, lemari, 
rak, dan buku bebas dari debu. Mengadakan larangan merokok, 
makan dan minum dalam ruang perpustakaan. Merokok selain 
menambah kotor dengan abu rokok yang bertaburan juga dapat 
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menimbulkan kebakaran pada buku. Sedangkan ceceran sisa makanan 
dan tumpahan minuman mengundang kehadiran tikus, serangga yang 
merupakan musuh-musuh koleksi perpustakaan. Untuk mencegah hal 
tersebut umumnya telah dimasukkan dalam peraturan tata tertib 
perpustakaan. 

Menurut Hazen sebagaimana dikutip oleh Gardjito (1991:91), 
istilah pelestarian meliputi 3 ragam kegiatan,yaitu: 
1. Kegiatan-kegatan yang ditujukan untuk mengontrol lingkungan 

perpustakaan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian 
bahan-bahan pustaka yang tersimpan di dalamnya; 

2. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk 
memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya dengan cara 
deasidifikasi, restorasi, atau penjilidan ulang; 

3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk 
mengalihkan isi informasi dari satu bentuk format atau matrik ke 
bentuk lain. Setiap kegiatan menurut kategori-kategori tersebut 
itu tentu saja masih dapat dikembangkan lagi ke dalam berbagai 
aktivitas lain yang lebih khusus dan rinci”. 

The American Heritage Dictionary mendefinisikan 
preservasi/pelestarian sebagai usaha untuk melindungi dari segala 
macam kerusakan, resiko dan bahaya lainnya, menjaga agar tetap utuh 
dan menyiapkan sesuatu untuk melindungi dari kehancuran. 

Sedangkan definisi lain menurut Introduction to Conservation, 
terbitan UNESCO tahun 1979 disebutkan bahwa istilah preservasi/ 
pelestarian berarti penanganan yang berhubungan langsung dengan 
benda, kerusakan oleh karena udara lembab, faktor kimiawi, serangan 
dari mikroorganisme yang harus dihentikan untuk mencegah 
kerusakan lebih lanjut (Perpustakaan Nasional, 1995:2). 
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F. Tujuan dan Fungsi Pelestarian Bahan Pustaka 
1. Tujuan Pelestarian Bahan Pustaka 

Pelestarian bahan pustaka sudah merupakan suatu 
kebutuhan bagi bangsa Indonesia, mengingat kesadaran akan 
perpustakaan semakin besar. Perhatian Pemerintah akan pelestarian 
makin meningkat sebagaimana tugas pokok perpustakaan adalah 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dalam rangka 
pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa dan pelayanan 
informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. 

Pada umumnya perpustakaan memiliki koleksi yang terbuat 
dari kertas baik dalam bentuk buku, surat kabar, serial, naskah, peta, 
gambar, dokumen dan bahan cetak lainnya. Selain itu perpustakaan 
juga memiliki koleksi foto. Karena cepatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi, maka koleksi perpustakaan juga 
berkembang sehingga sekarang sudah banyak perpustakaan yang 
memiliki koleksi modern seperti bentuk mikro (mikro film, mikrofis 
dan mikrocard), rekaman suara (kaset dan piringan), film (hitam 
putih, dan warna) video dan penyimpanan data elektronik seperti pita, 
disket, flash disc dll. Semua koleksi tersebut pasti akan mengalami 
kerusakan. Oleh karena itu pelestarian bahan pustaka sangat 
diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam 
melaksanakan jasa perpustakaan dengan jalan mengusahakan agar 
kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. 

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai terkait dengan 
kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan yaitu : 

a. Menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap 
bahan pustaka atau dokumen. 

b. Menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. 
c. Mengatasi kendala kekurangan ruang. 
d. Mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan 

perolehan informasi. 
e. Menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka. 
f. Mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat 

penggunaan yang keliru oleh mahasiswa. 
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2.    Fungsi Pelestarian Bahan Pustaka  
a.   Fungsi Perlindungan 

Upaya melindungi bahan pustaka dari beberapa 
faktor yang mengakibatkan kerusakan. 

b.  Fungsi Pengawetan 
Upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar 

tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. 
c.  Fungsi Kesehatan 

Upaya menjaga bahan pustaka tetap dalam kondisi 
bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu 
kesehatan pembaca maupun pustakawan. 

d.  Fungsi Pendidikan 
Upaya memberikan pendidikan kepada pembaca, 

bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan 
benar. 

e. Fungsi Kesabaran 
Upaya pemeliharaan bahan pustaka membutuhkan 

kesabaran dan ketelitian. 
f. Fungsi Sosial 

Pemeliharaan bahan pustaka sangat membutuhkan 
keterlibatan dari orang lain. 

g. Fungsi Ekonomi 
Pemeliharaan yang baik akan berdampak pada 

keawetan bahan pustaka, yang akhimya dapat meminimalisasi 
biaya pengadaan bahan pustaka. 

h. Fungsi Keindahan 
Dengan pemeliharaan yang baik, bahan pustaka di 

perpustakaan akan tersusun rapi, indah dan tidak berserakan, 
sehingga perpustakan kelihatan indah dan nyaman. 

Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan 
dalam pelestarian bahan pustaka adalah: 

1. Manajemen (penanggung jawab, prosedur, pencatatan jenis 
bahan pustaka, jenis kerusakan, alat,  bahan, dan lain-lain) 

2. Tenaga yang merawat bahan pustaka (ahli dan terlatih) 
3. Laboratorium (ruang khusus dengan peralatan dan bahan yg 

memadai) 
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4. Dana (diusahakan dan dimonitor, dianggarkan tetap, 
mandiri/ kerjasama) 
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G.  Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka       
         Pemeliharaan bahan pustaka bukanlah hal baru bagi 

pustakawan, namun tugas pelestarian bukanlah tugas yang mudah. 
Para pustakawan, terutama di negara tropis seperti Indonesia ini 
dihadapkan pada berbagai musuh dalam menjaga kelestarian bahan 
pustaka. Musuh bahan pustaka antara lain manusia, tikus, serangga, 
mikroorganisme, serta berbagai bencana alam. Bahan pustaka yang 
terbuat dari kertas merupakan bahan yang mudah terbakar, mudah 
sobek, mudah terkena noda dan sebagainya. Cepat atau lambatnya 
proses kerusakan kertas tergantung pada mutu kertas dan iklim 
daerah, serta perawatannya. Jenis perusak bahan pustaka tersebut 
sangat tergantung pada keadaan iklim dan alam setempat, serta 
lingkungannya. Jenis perusak bahan pustaka di daerah yang beriklim 
sedang atau tropis berbeda dengan perusak bahan pustaka dari 
daerah yang beriklim dingin. Begitu pula cara penanggulangannya. 
Di daerah yang beriklim tropis memiliki perusak bahan pustaka yang 
lebih banyak dan lebih ganas dari daerah yang beriklim dingin.  

Menurut Martoatmodjo (1993 : 36-47) kerusakan bahan 
pustaka itu secara garis besar dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu : a. faktor biologi, misalnya serangga (rayap, kecoa, kutu buku), 
binatang pengerat, jamur. b. faktor fisika, misalnya cahaya, 
udara/debu, suhu dan kelembaban. c. faktor kimia, misalnya zat-zat 
kimia, keasaman, oksidasi. d. faktor-faktor lain, misalnya banjir, 
gempa bumi, api, manusia. 

 
H. Manfaat Pemeliharaan Bahan Pustaka 

Adapun manfaat pemeliharaan bahan pustaka yaitu : 
1. Memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 
2. Mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi 

pengadaan, pemeliharaan, penyaluran dan inventarisasi. 
3. Melestarikan bahan pustaka dari hal-hal yang dapat merusak 

bahan pustaka. 
4. Melindungi bahan pustaka dari penyebab kerusakan bahan 

pustaka tersebut agar tetap dan lestari. 
5. Memperbaiki buku-buku bahan pustaka yang tidak teratur 

pada tempatnya. 



 

 

34 
 

 
I. Strategi dan Metode Pelestarian 

Para pustakawan sering sekali berupaya keras untuk 
memberikan akses ke berbagai sumber informasi dan bagaimana 
menggunakannya tanpa memperdulikan kerusakan fisik yang 
disebabkan oleh penggunaan materi perpustakaan yang sangat sering. 
Pengguna yang teledor juga seringkali mengakibatkan kerusakan yang 
tidak kecil pada materi. Akibatnya, tidak sedikit materi perpustakaan 
yang rusak dan tidak dapat diperbaiki. Berbagai unsur fisik, biologi 
dan kimiawi lainnya yang terdapat di lingkungan perpustakaan seperti 
cahaya, suhu, kelembaban, zat polutan, debu, kotoran, jamur, 
serangga, manusia, bencana dan kondisi fisik materi itu sendiri juga 
memegang peranan yang besar dalam hal ini. Oleh sebab itu 
diperlukanlah langkah-langkah strategis dan tempat dalam usaha 
melestarikan koleksi perpustakaan. 

Feather (1993: 7), membagi metode pelestarian fisik dan isi 
materi perpustakaan kedalam empat bagian, yaitu those of a 
housekeeping nature, those relating to disaster preparedness plan, 
those relating to the transfer of information from deteriorated 
medium to another medium, and those requiring cooperative action 
or the use of technology on a large scale. 

Housekeeping nature, mencakup prinsip-prinsip 
pelestarian yang terdapat di setiap perpustakaan. Seperti memelihara 
kebersihan di lingkungan perpustakaan, memelihara intensitas suhu, 
cahaya, dan kelembaban di ruang koleksi perpustakaan. 

Disaster preparedness plan, mencakup program 
perencanaan penanggulangan bencana, yaitu sebuah pedoman yang 
berisi langkah-langkah yang ditetapkan dalam persiapan untuk 
mencegah, menangani, dan memulihkan kondisi dari segala macam 
bencana. 

Transfer of information, melestarikan isi intelektual materi 
dengan cara alih media kedalam bentuk yang lebih awet seperti 
mikrofilms, compac disc, dan sebagainya. 

Cooperative action or the use of technology on a large 
scale, mencakup teknik-teknik pelestarian secara fisik seperti 
deadifikasi massal, pendigitalisasi koleksi, hingga mendorong para 
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penerbit untuk menggunakan kertas permanen agar masa hidup 
koleksi dapat bertahan lebih lama. 

Pada dasanya, preservasi merupakan suatu kegiatan 
manajerial. Mengapa? Sebab para pustakawan dituntut untuk terlibat 
dalam kegiatan manajemen  misalnya menentukan kebijakan 
pemilihan meteri koleksi, menentukan kebijakan pelestarian dan 
metode yang tepat, memelihara koleksi dengan baik, melatih para staf 
dan pengguna untuk bersama-sama memelihara koleksi perpustakaan, 
dan sebagainya. Akan tetapi, bagi banyak perpustakaan seringkali 
terbentur pada masalah dana pelestarian, sehingga keputusan yang 
dapat diambil adalah dengan menentukan langkah yang paling mudah 
dan murah dalam memanfaatkan kembali isi intelektual suatu 
dokumen atau materi yang sudah rusak secara fisik. 

Dengan demikian, library preservation adalah suatu 
pembahasan yang luas, tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis 
perbaikan bahan pustaka, namun juga meliputi suatu tugas manajerial 
perpustakaan yang meliputi: 

a. Kebijakan dan strategi pelestarian bahan pustaka. 
b. Pemeliharaan lingkungan dan housekeeping routines. 
c. Kebijakan pengembangan koleksi dan penyiangan bahan 

pustaka. 
d. Konservasi dan restorasi bahan pustaka. 
e. Digitalisasi koleksi dan preservasi digital. 
f. Perencanaan penanggulangan bencana. 
g. Keamanan perpustakaan. 
h. Pendidikan pemakai dan pustakawan. 

 
J. Pembentukan Bagian Pelestarian untuk Perpustakaan 

Dalam menentukan kebijakan program pelestarian, kita harus 
selalu melihat kepada keadaan fisik bahan perpustakaan. Ini 
dipergunakan sebagai titik tolak perbaikan, menentukan lama, dan 
skala prioritas pelestarian. Bagian pelestarian tidak kalah penting 
dengan bagian-bagian lain di perpustakaan. Bagian ini memang sangat 
penting untuk dimiliki karena dapat meningkatkan mutu pelayanan 
perpustakaan. Dengan adanya bagian ini diharapkan sewaktu-waktu 



 

 

36 
 

buku diperlukan sudah tersedia di rak. Kalau ada kerusakan cepat 
dapat diperbaiki. 

Selanjutnya faktor-faktor lain yang harus diperhatikan ialah 
keadaan koleksi perpustakaan, apakah koleksi tersebut sudah 
memenuhi kebutuhan pembaca, apakah koleksi tersebut banyak rusak 
atau koleksi tersebut tidak perlu dilestarikan. Faktor kedua adalah 
penggunaan koleksi secara padat atau tak pernah digunakan sama 
sekali. Faktor selanjutnya ialah tuntutan pemakai yang selalu 
menghendaki koleksi yang rapih. Faktor bangunan dan ruangan 
tempat menyimpan buku juga diperhatikan. Dalam melestarikan 
koleksi ada tiga hal yang diperhatikan yaitu:  

1. Bahan apa saja yang perlu dilestarikan?,  
2. Untuk berapa lama bahan dilestarikan?, 
3. Alat-alat apa yang dipergunakan untuk melestarikan?  

Dalam melestarikan bahan pustaka kita harus melihat:  
a. Subjek,  
b. Format,  
c. Usia bahan,  
d. Penggunaan bahan. 
Mengenai lama bahan dilestarikan itu tergantung dari 

keperluan perpustakaan. Pembentukan suatu program pelestarian di 
suatu perpustakaan dapat dimulai setelah semua pihak dari bagian-
bagian lain perpustakaan menyetujuinya. 

Sesudah semuanya jelas, maka dapat disusun pedoman 
tentang kebijakan pelestarian yang dapat dipakai oleh pihak pimpinan 
untuk membentuk program pelestarian di perpustakaan tersebut 
untuk kepentingan pelestarian. 

Program pelestarian bahan perpustakaan di suatu 
perpustakaan tidak akan sama dengan program pelestarian yang 
dimiliki perpustakaan lain. Karena itu suatu model yang paling 
canggih pun tidak akan dapat memenuhi keperluan bagi semua 
perpustakaan. 
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K. Prioritas bahan pustaka 
Prioritas bahan pustaka yang perlu dilestarikan tergantung 

pada faktor ; 
1. Nilai bahan pustaka yang dimiliki ; apakah mempunyai nilai 

sejarah. 
2. Jenis bahan pustaka; apakah bahan pustaka tersebut cepat rusak, 

dan yang akan diperbaiki bentuk fisiknya saja atau kandungan 
informasinya perlu dialihkan ke media lain seperti bentuk 
mikrofilm/ mikrofis. 

3. Kebutuhan pengguna; apakah masih ada kopi yang lain dari 
selain yang digunakan pemakai itu, jika perlu akan dibuatkan 
fotocopinya untuk memenuhi kebutuhan. 

4. Tersedianya untuk program pelestarian.; walaupun demikian, 
karena pelestarian kita tafsirkan secara luas yang meliputi 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, pengawetan perbaikan dan 
reproduksi, maka setiap perpustakaan berkewajiban 
melaksanakan pelestarian koleksinya, minimal melaksanakan 
pemeliharaan secara sederhana. 
 

L. Kebijakan Pelestarian 

Secara umum kebijakan preservasi, bertujuan untuk 
menyediakan informasi bagi pemakai. Kebijakan tersebut dilakukan 
dengan mempertimbangkan materi koleksi yang mengandung nilai 
(informasi). Namun secara khusus kebijakan ini berfungsi untuk 
menyelamatkan nilai informasi yang dikandung oleh suatu bahan 
pustaka.  

Tujuan tersebut merepresentasikan maksud dari kegiatan 
preservasi yang dirumuskan. Dan dalam hal ini bermaksud untuk 
mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, 
dan selanjutnya bisa dipakai oleh pembaca perpustakaan. Pelaksanaan 
kebijakan pelestarian harus melalui proses perencanaan. Perencanaan 
ini dimulai dari penelusuran, survai kondisi dan penentuan cara-cara 
pelestarian yang akan dilakukan. Semuanya harus diperhitungkan 
secara akurat pada waktu penyusunan kebijakan preservasi. 

Kebijakan adalah hasil pemikiran manusia yang harus 
didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan. Menurut 
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(Subandiyah, 1993 : 146) Kebijakan atau policy merupakan landasan 
atau pedoman untuk menyusun kebutuhan. Kebijakan, setidaknya, 
tercantum secara jelas baik tugas, fungsi, dan tujuan dari adanya 
kebijakan tersebut, meminjam istilah dari Suwarno Wiji (suwarno wiji, 
2007 : 40), yaitu sebagai landasan hukum yang konsideran. 

Penyusunan kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses 
sosial. Dikatakan demikian karena penyusunan kebijakan melibatkan 
manusia sebagai pelaku, dimana pelaku-pelaku utama, dibantu dengan 
informasi teknis, berinteraksi untuk merumuskan kebijakan (Robert 
R. Mayer and Ernest Greenwood, 1984:5). 

Dalam kerangka preservasi, kebijakan digunakan sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan preservasi. Sehingga kebijakan 
pelestarian merupakan suatu dokumen yang berisi maksud-maksud 
pelestarian secara terinci dan prosedur yang terkandung di dalamnya 
sebagaimana yang terdapat pada buku Petunjuk Teknis Pelestarian 
Bahan Pustaka yang diterbitkan pada tahun 1995 pada halaman 17-18. 
Kebijakan harus bisa menyatakan bahwa, suatu kebijakan preservasi, 
pada pokoknya adalah menjabarkan apa yang harus dipreservasi dan 
dengan cara yang mana untuk mempreservasi kelompok bahan 
pustaka atau materi tertentu. 

Kebijakan preservasi, menurut Harvey (Ross Harvey, 1992 : 

211) adalah masalah manajemen dan harus dipertimbangkan 
hubungannya dengan kebijakan manajemen perpustakaan. Sehingga 
sebagaimana yang dikatakan oleh Bauer bahwa: “Library management 
can refer to many levels of policy and responsibility.”7  

Jadi, berdasarkan hal diatas, kebijakan preservasi akan 
membutuhkan planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), 
Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (kontrol). Dan dengan 
demikian, dapat diketahui bahwa, kebijakan preservasi seharusnya 
merupakan kegiatan manajemen.  

Kebijakan preservasi adalah suatu dokumen tertulis (formal) 
yang berisi maksud-maksud pelestarian secara terperinci dan 
prosedural yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemahaman keadaan 
lokal dan konsep fungsi lembaga perpustakaan tersebut. Dan ini 
berarti bahwa kebijakan preservasi tergantung dari kebijaksanan 
manajemen perpustakaan itu sendiri. Jadi kegiatan preservasi 
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merupakan sebuah kegiatan manajemen untuk melakukan pelestarian 
bahan pustaka di perpustakaan. 

Perpustakaan sebagai sebuah organisasi, harus mampu 
bertahan dan berkembang dengan kebijakan yang dimilikinya. 
Perpustakaan tidak perlu bergantung kepada pihak lain. Akan tetapi 
perpustakaan tetap menjalin, membina dan mengembangkan kerja 
sama dengan mitra kerjanya sebagai wujud kebijakannya.  

Kebijakan preservasi digunakan untuk menunjukkan dan 
mewujudkan eksistensi kegiatan preservasi dalam dunia perpustakan. 
Mengetahui apa kebijakan itu, apa yang dilakukan, bagaimana 
melakukan, serta apa yang akan dicapai dan dituju. Semuanya mesti 
disusun dalam sebuah kebijakan preservasi, baik berfungsi sebagai 
aturan (regulasi) maupun sebagai pedoman dalam melaksanakan 
kegiatan preservasi. Kebijakan preservasi tersebut harus aplikatif 
sehingga tidak membelenggu kegiatan preservasi.  

Kebijakan preservasi, idealnya merupakan dokumen yang 
tertulis sehingga memudahkan pengaplikasiannya dalam kegiatan 
preservasi di perpustakaan. Selain itu kebijakan preservasi ini juga 
sebagai perwujudan dari pemikiran manusia.  

Perpustakaan merupakan sebuah institusi yang bertugas 
mengelola bahan pustaka, sehinga dalam kegiatan preservasinya 
minimal meliputi dua tindakan utama preservasi, yaitu: tindakan 
preventif dan tindakan kuratif.  

Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan 
pemantauan dan pengawasan terhadap suhu, penanganan koleksi, 
agar tidak menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka dan naskah. 
Untuk tindakan kuratif, dalam perpustakaan adalah dengan 
melakukan tindakan penanganan bahan pustaka yang mengalami 
kerusakan.  

Kegiatan preservasi tersebut tidak akan terlaksana tanpa 
adanya kebijakan preservasi yang dibuat. Artinya bahwa kebijakan 
preservasi yang dibuat di Perpustakaan tidak terlepas dari keputusan-
keputusan yang diambil oleh sumber manusia sebagai pembuat 
sekaligus pelaku dari kegiatan preservasi. Dalam hal ini adalah pihak 
perpustakaan, serta pihak manajemen. 
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Beberapa jenis kebijakan yang perlu dalam pelestarian bahan 
pustaka antara lain; 

a. Kebijakan dalam penyimpanan dan mengatur kondisi 
lingkungan. 

b. Kebijakan dalam pengamanan dan kesiapan menghadapi         
bencana alam.  

c. Kebijakan dalam akuisisi, penggunaan pengawasan 
d. Kebijakan dalam penanganan , membuat salinan, 

peminjaman dan pameran. 
e. Kebijakan dalam perawatan, pengawetan, perbaikan dan 

reproduksi. 
f. Kebijakan lain dalam penerapan metode pelestarian bahan 

pustaka agar lebih berkembang. 
g. Kebijakan dalam meningkatkan sember daya manusia dengan 

melaksanakan penyuluhan teknis pelestarian.  
 

M. Perawatan Bahan Pustaka 
Usaha untuk menyelamatkan koleksi dari kerusakan lebih 

parah disebut perawatan. Pengertian merawat mencakup tiga hal 
yaitu; (Mencegah, Membasmi, dan Mengawetkan). Sebelum melakukan 
usaha penanggulangan ini sebaiknya terlebih dahulu diadakan survey 
terhadap kondisi bahan pustaka. Umumnya kondisi bahan pustaka 
dapat dibagi dalam tiga kelompok ; 
1. Bahan pustaka yang masih dalam keadaan baik 
2. Bahan pustaka yang kotor, mengandung asam dan rapuh. 
3. Bahan pustaka yang rusak secara fisik ( cacat ) seperti robek, 

berlubang, jilidan rusak, dimakan rayap, berjamur, kuman, dan 
lain-lain. 
 

a. Pencegahan 
Untuk mengantisipasi kerusakan koleksi lebih parah 

maka usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah ; 
1. Melakukan pembersihan (cleaning) dari debu dengan 

menggunakan vacuum cleaner, memercik udara secara rutin, 
memasang AC. 

2. Menjauhkan koleksi dari sinar ultra violet. 
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3. Mengatur sirkulasi udara yang baik. 
4. Menyimpan bahan renik/mikro dalam kotak polyester 

(jaringan dari logam) Memperlakukan koleksi dengan hati-
hati dan benar. 

5. Menjilid kembali, mengganti kulit tipis, melengkapi halaman 
yang hilang. 

6. Menghindari buku dari bahan kimia asam kuat/ asam basa. 
7. Mengurangi gas pembentuk asam kuat yang mengatur 

sirkulasi udara yang baik. 
8. Menghindari kotoran, debu, minyak, air, asap rokok. 
9. Jangan menggunakan perekat yang mengandung bahan 

amylum. 
10. Mengatur suhu udara dan kelembaban udara tidak terlalu 

tinggi. 
11. Menjaga ruangan agar tetap gelap. 
12. Memasang alat pembersih udara. 
13. Menguatkan bahan pustaka dengan lining, isolasi, laminasi, 

kotak pelindung, folter dan enkapsulasi. 
14. Mencegah banjir dengan menjaga saluran pipanya. 
15. Waspada terhadap rembesan dinding, tetesan AC, kebocoran 

atap. 
16. Menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api, dll. 
 

b. Membasmi 
Membasmi adalah penanganan yang dilakukan terhadap 

koleksi yang sudah mendapat serangan hama, berpenyakit dan 
cacat sehingga kondisi koleksi pulih kembali. Biasanya 
penanganan ini dilakukan oleh konservator yaitu seseorang yang 
memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan kimia, memahami 
kondisi tentang bahan pustaka dan mengenal faktor penyebab 
kerusakan serta cara mengantisipasi kerusakan, 

Ada 4 cara yang dilakukan untuk membasmi unsur 
perusak koleksi; 
1. Melakukan pembasmian rayap dengan suntikan obat 

chlorodane atau cairan baigon dengan cara melarutkan cairan 
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tersebut kedalam alkohol lalu disemprotkan atau disuntikkan 
pada kusen pintu atau jendela serta lantai gedung. 

2. Melakukan pengobatan melalui fumigasi untuk mematikan 
serangga dan jamur. Koleksi yang terkena jamur dibawa ke 
suatu ruangan tertutup selama satu minggu dengan 
menggunakan gas hydrocyamic, carbon bisulphida. 

3. Membasmi kutu buku dengan cara pengasapan yang 
menggunakan uap beracun. Gas yang dimasukkan adalah gas 
inner dengan cara memasukkan koleksi kedalam kantong 
plastik yang kedua ujungnya diikat. Lalu dialiri gas nitrogen 
sampai menggelembung. Salah satu ujungnya diberi saluran 
untuk mengeluarkan asap oksigen, sehingga hanya tinggal gas 
nitrogennya saja. Jika dalam kantong tadi sudah tidak ada gas 
oksigennya berarti binatang yang ada didalamnya sudah mati. 
Selain itu obat naplhaline ball juga bisa digunakan dengan 
menempatkannya di sela - sela buku. 

4. Melakukan deadifikasi atau menghilangkan, menetralkan atau 
melindungi kertas dari pengaruh asam dengan menggunakan 
larutan bersifat kalsium hidroksida, kalsium karbonat dsb. 
 

c. Mengawetkan 
Bahan pustaka yang sudah kotor kena noda, 

mengandung asam, rapuh dan sebagainya dapat ditanggulangi 
dengan beberapa cara ; 
1. Noda pada kertas akibat faktor fisis, kimia, dan biota dapat 

diputihkan kembali dengan menggunakan chloramin-T, 
sodium clorisida, dan potassium permaganat, hypoclori 
peroaksida dan berbagai pelarut lain sulit seperti air, bensin, 
atau zat pemutih bagi noda noda yang sulit dibersihkan 
dengan pelarut. 

2. Menghilangkan noda khusus seperti cat dengan 
menggunakan alkohol dan bensin diikuti dengan air dan 
terpentin. Noda lemak/ minyak dibersihkan dengan alkohol, 
gasoline, bensin, dan peridin. 
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3. Koleksi yang mengandung asam dapat dihilangkan dengan 
menggunakan larutan bersifat basa misalnya kalsium 
hydroksida, kalsium karbonat dan sebagainya. 

4. Penanggulangan dengan laminasi yaitu dengan cara menutup 
lembaran kertas yang robek, rapuh atau rusak dengan 
menggunakan mesin. Bahan laminasi yang sudah didesain 
dalam bentuk pakai, karena proses panas dari mesin laminasi 
bahan plastik ini akan menempel dan melindungi dokumen. 
Cara ini banyak digunakan untuk dokumen berharga. 

5. Melakukan retorasi dengan alih bentuk tugas dari kertas ke 
film, dan dari ukuran besar jadi kecil, terutama bagi buku 
langka. 
 

N. Pengamanan Bahan Pustaka. 
Keamanan koleksi terhadap pencurian, perusakan, dan 

bencana merupakan faktor penting dalam kebijakan pelestarian bahan 
pustaka. Untuk mencegah hilang atau rusaknya koleksi diperlukan 
konstruksi bangunan yang kuat dan sistem peringatan (alarm) yang 
dipasang dekat pintu keluar, pengawasan dari staf dan dengan 
menggunakan alat monitor serta melakukan pemeriksaan secara 
berkala setiap waktu yang ditentukan. 

Kebijakan preservasi harus dapat menentukan segi keamanan 
yang dibutuhkan untuk pencegahan terhadap pencurian, api, 
perusakan dan bahaya air, harus diperhitungkan sumber daya yang 
efektif untuk mengamankan koleksi, termasuk siapa yang 
mengoperasikan alarm, pemeriksaan struktur bangunan, dan tindakan 
perbaikan bila diperlukan, harus menentukan bahwa koleksi 
menghendaki bahwa kondisi yang khusus terhadap keamanan, 
misalnya koleksi disimpan di box anti api atau koleksi tidak boleh 
dipamerkan. 

Apabila terjadi kerusakan disebabkan musibah kebakaran dan 
kebanjiran maka hendaknya bagian perencanaan sudah menyusun 
prosedur penyelamatan dan rehabilitasi koleksi yang terkena bencana. 
Pemeriksaan, penanganan dan pengeringan bahan pustaka yang rusak 
memerlukan staf yang terlatih untuk menanganinya.  
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Di dalam perencanaan sebaiknya dicantumkan daftar staf 
yang terlatih untuk menangani bahan pustaka yang rusak dalam 
keadaan darurat mereka dapat dipanggil sewaktu waktu jika terjadi 
musibah itu. 
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BAB III 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN 
RUSAKNYA  BAHAN PUSTAKA DAN CARA 

PENANGGULANGANNYA 
 

A. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka 
Masalah kerusakan bahan pustaka telah menjadi bahan 

pembicaraan semenjak zaman Aristoteles. Para cendekiawan waktu 
itu, memungkinkan bahwa berbagai jenis serangga tertentu adalah 
perusak bahan pustaka. Jenis perusak bahan pustaka tersebut sangat 
tergantung pada keadaan iklim dan alam setempat, serta lingkunganya. 

Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya 
kerusakan bahan pustaka. Kerusakan itu dapat dicegah jika kita 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Menurut Razak 
(1996: 9), ”bahan pustaka mudah mengalami kerusakan oleh dua 
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal”. Sebagian besar 
bahan pustaka koleksi perpustakaan merupakan bahan tercetak yang 
umumnya terbuat dari kertas. Bahan dari kertas ini dapat mengalami 
kerusakan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Faktor 
eksternal yang dapat merusak bahan pustaka antara lain jamur, 
serangga, binatang pengerat, zat kimia bahkan manusia dan lain-lain. 
Sedangkan faktor internal yang merusak bahan pustaka adalah zat 
asam yang terkandung dalam kertas, dengan adanya zat asam ini 
kertas dapat rusak dari dalam, yaitu akibat sisa-sisa zat kimia pada saat 
pembuatan kertas. 

Oleh karena itu, agar bahan pustaka dapat bertahan lama 
sehingga informasi yang berada di dalamnya dapat diakses oleh 
pemakai secara optimal diperlukan usaha pelestarian. Koleksi 
perpustakaan merupakan bahan tercetak yang umumnya terbuat dari 
kertas. Bahan dari kertas ini dapat mengalami kerusakan, baik karena 
faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, agar bahan pustaka 
dapat bertahan lama sehingga informasi yang berada di dalamnya 
dapat diakses oleh pemakai secara optimal diperlukan usaha 
pelestarian.  
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Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Untuk dapat memberikan 
perlakuan terhadap bahan pustaka yang tepat, agar terhindar dari 
kerusakan, perlu memahami faktor-faktor penyebab kerusakan 
tersebut.  

Ada dua faktor penyebab bahan pustaka mudah mengalami 
kerusakan menurut Razak (1996: 9), yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal tersebut, sebagai berikut: 

Berikut ini beberapa faktor-faktor penyebab kerusakan bahan 
pustaka, antara lain: 
1. Faktor internal. Faktor internal adalah kerusakan bahan pustaka 

yang disebabkan oleh faktor buku itu sendiri. Faktor buku 
tersebut meliputi bahan kertasnya, tintanya, atau pun lem yang 
digunakan untuk menjilid bahan pustaka tersebut. Kertasnya 
melapuk, tintanya memudar, senyawa kimia yang terdapat dalam 
lem lambat laun akan terurai. Seiring dengan berjalannya waktu, 
bahan pustaka tersebut akan mengalami kerusakan (hancur dari 
dalam karena buku terdiri dari bahan organik yang bersifat tidak 
tahan lama). 

2. Faktor eksternal. Fakor eksternal adalah kerusakan bahan pustaka 
yang disebabkan karena pengaruh dari luar buku tersebut. Faktor 
eksternal ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :   
-      Faktor manusia. Faktor ini terjadi karena dalam kegiatan 

penggunaan, pemanfaatan dan perlakuan terhadap bahan 
pustaka yang kurang tepat. Seperti membalik-balik halaman 
buku dengan keras sehingga robek, melipat halaman buku 
untuk penanda, menumpahkan minuman di atas buku, dan 
lain-lain. 

-       Faktor bukan manusia. Faktor bukan manusia ini meliputi : 
suhu dan kelembaban udara, serangga dan binatang 
pengerat, kuat lemahnya cahaya yang mengenai bahan 
pustaka, perabotan seperti rak yang digunakan sebagai 
tempat penyimpanan bahan pustaka harus mampu 
menampung dan melindungi bahan pustaka dengan aman. 
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Suatu bahan pustaka lambat laun pasti akan mengalami 
kerusakan. Upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka dapat 
dilakukan dengan memperhatikan tempat penyimpanan, kebersihan, 
suhu dan kelembapan udara dalam ruangan penyimpanan, 
pencahayaan, dan lain-lain 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijelaskan tiga kelompok 
faktor penyebab kerusakan yang menjadi masalah dalam pelestarian 
bahan pustaka, yaitu : 

Pertama, karakteristik bahan pustaka itu sendiri : Umumnya 
bahan pustaka mempunyai sifat kimia dan sifat fisik yang tidak stabil. 
cepat atau lambatnya kerusakan bahan pustaka bervariasi mulai dari 
kertas yang tahan beratus-ratus tahun sampai pada kertas yang rapuh 
hanya dalam waktu 10 tahun. Negatif foto yang terbuat dari lembaran 
kaca yang dilapisi emulsinya cukup stabil tapi mudah pecah sampai 
dada negatif foto yang terbuat dari poliester yang lapisan emulsinya 
mudah buram, tapi sangat sukar robek. 

Kedua, tiap-tiap tipe bahan pustaka mempunyai daya tahan 
yang berbeda terhadap pengaruh lingkungan tergantung dari 
karakteristik dan struktur dari tiap- tiap komponen yang ada di 
dalamnya. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan kertas menjadi 
getas. Cahaya akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat 
sclulosa. Pencemar udara seperti kulfur dioksida akan menyebabkan 
kertas asam sehingga menjadi rapuh. 

Kelompok penyebab kerusakan yang ketiga adalah yang 
berasal dari manusia, terutama karena penggunaan dan penanganan 
yang salah, teknik penjilidan yang kurang memenuhi syarat, serta 
prosedur penyusunan di rak yang kurang rapi dan lain-lain. 

Dalam buku Aristoteles yang ditulis dalam tahun 1966, 
Plumbe menjelaskan secara panjang lebar mengenai berbagai perusak 
Plumbe menjelaskan secara panjang lebar mengenai berbagai perusak 
bahan pustaka untuk daerah tropis. Terutama yang dikenal di 
Indonesia yaitu : Serangga, binatang pengerat, jamur, kelembaban, 
gempa bumi, kekeringan, gelombang pasang surut, dan angin topan. 

Kerusakan bahan pustaka itu secara garis besar dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 
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1. Faktor Biologi, missal : serangga (rayap, kecoa, kutu buku), 
binatang pengerat, dan jamur. 

2. Faktor Fisika, misal : Cahaya, udara/debu, suhu, dan 
kelembaban, 

3. Faktor kimia, missal : zat-zat kimia, keasaman, oksidasi. 
4. Faktor lain- lain ,misal : banjir, gempa bumi, api, manusia 

 
 Mengetahui macam-macam perusak bahan pustaka adalah 
sama pentingnya dengan memiliki bahan pustaka tersebut. 
Pengetahuan tentang kerusakan bahan pustaka sudah dikenal sejak 
tahun 335 Sebelum Masehi oleh Aristotoles. Pada dasarnya kerusakan 
bahan pustaka dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor biologi, 
fisika dan kimia. Selain itu penyebab lain kerusakan yaitu faktor alam 
seperti gempa bumi, banjir dll. Agar bahan pustaka tidak cepat rusak, 
pustakawan harus mengetahui cara-cara dan terampil dalam merawat 
bahan pustaka, karena sangat penting untuk kelestarian koleksi 
perpustakaan. 
 
1. Faktor Biologi 

a. Binatang Pengerat 
Contohnya :Tikus Hitam, Tikus Cokelat, (Tikus 

Rumah), Tikus kelabu(Tikus sawah), Tikus Kesturi dan tikus 
putih. Air kencing tikus juga dapat menyebabkan penyakit 
Leptospira  (Sejenis penyakit kuning)dan tindakan untuk 
melindungi serangan tikus adalah tempat penyimpanan harus 
bersih dan kering. 

 
b. Serangga 

Jenis serangga cukup banyak, jenis-jenis serangga 
dapat digolongkan sebagai berikut diantaranya : Rayap, 
kecoa, ikan, perak, kutu buku, ngengat dan kumbang bubuk. 
1) Rayap 

Sebutan lain rayap adalah semut putih, makanan utama 
rayap adalah kayu, kertas, foto, gambar, rumput, dll. 
Rayap bersifat kanibalistik (suka makan kawannya yang 
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mati). Dan rayap digolongkan menjadi dua yaitu: rayap 
bumi dan rayap kayu. 

2) Kecoa 
Adalah jenis serangga bersayap dan mempunyai tanduk 
yang panjang jenisnya bermacam-macam : diantaranya : 
Kecoa Timur (Blatta Orientalis), Kecoa Amerika  
(Periplaneta Americana). Kecoa juga merupakan 
penyebab penyakit pes, lepra, kolera, tifus, dan lumpuh. 
Anak-anak kotoran yang berupa cairan juga dapat 
merusak keutuhan bahan pustaka. 

3) Ikan Perak (Silver fish) 
Ikan perak mempunyai banyak nama, antara lain silver 
moth, sugar fish, slicker fish moth, dan sugar lousy. 
Serangga ini hidup di tempat yang gelap seperti di 
belakang buku-buku, rak-rak dan lemari. 

4) Kutu Buku (Book Lice) 
Jenis serangga ini paling sukar diberantas dan jenis kutu 
buku yang dikenal ialah: Lipocelis Dirinatorium, 
Trogium Pulsatorium, Pesoceoptropus Macrops, 
Pesyllopsocus, dll. 

5) Ngengat Pakaian 
Meskipun serangga ini dinamakan ngengat pakaian, 
namun ia juga menyerang kulit dan kertas. Jenisnya 
bermacam-macam contohnya : Tincola Polioella, 
Tincola Biselliela dan Tri Chorpaga Tapetzella. 

6) Kumbang 
Jenis kumbang yang berbahaya untuk perpustakaan 
adalah kumbng kulit, kumbang bubuk, kumbang 
bertanduk panjang dan kumbang laba-laba. 
 

c. Jamur (Fungi) 
Jamur merupakan mikroorganisme yang tidak 

berklorofil. Jamur yang bisa merusak bahan pustaka 
merupakan jamur yang beracun yang lazim bisa kita lihat 
pada pakaian, kertas, atau benda-benda yang lain. 
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2. Faktor Fisika 

a. Debu 
Debu dapat masuk ke ruang perpustakaan melalui pintu 
jendela atau lubang angin perpustakaan. Debu yang 
bercampur dengan air lembab akan menimbulkan jamur pada 
buku. 
 

b. Suhu dan kelembaban 
Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu 
tinggi dapat menyebabkan perekat pada penjilidan buku 
menjadi kering, sedangkan jilidannya sendiri menjadi longgar. 
Suhu yang tidak terlalu ekstrim seperti di Indonesia, tidak 
begitu pengaruh pada kekuatan kertas. Masalah baru karena 
di Indonesia mempunyai kelembaban udara relatif tinggi. Jika 
udara lembab, maka kandungan air dalam kertas akan 
meningkat. 
 

c. Cahaya 
Hindarilah sinar ultraviolet yang masuk langsung ke 
Perpustakaan, yang menyebabkan rusaknya tulisan yang 
memudar, sampai buku dan bahan cetak. Tidak hanya buku, 
bahan audiovisual lainya seperti piringan hitam, kaset, audio 
maupun video akan rusak jika kepanasan. 
 

3. Faktor Kimia 
Oksidasi pada kertas terjadi karena adanya oksigen dari udara 

menyebabkan jumlah gugusan karbonat dan karboksil bertambah dan 
diikuti dengan memudarnya warna kertas. 

 
4. Faktor-faktor lain  

a. Manusia 
Manusia dapat bertindak sebagai penyayang buku, 

tetapi juga bisa menjadi perusak buku yang hebat. Kerusakan 
bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia yaitu 
pemanfaatan dan perlakuan terhadap bahan pustaka yang 
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kurang tepat. Manusia, meliputi pustakawan sebagai orang 
yang memberikan layanan, dan pengguna yang terdiri dari 
mahasiswa, dosen, karyawan dan pihak luar. 
1) Pengguna perpustakaan kadang melipat halaman bagian 

yang dianggap penting, dan menutup buku dengan 
punggung buku menghadap di atas akan menyebabkan 
cepat rusaknya buku tersebut. 

2) Penjilidan yang kurang baik juga seringkali 
mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak, halaman 
buku sering lepas dan hilang. 

3) Pemakai yang tidak bertanggung jawab sering kali 
menyobek halaman buku yang yang menarik ataupun 
yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya 
pemakai dan petugas perpustakaan. 

4) Pemakai yang tidak bertanggung jawab seringkali 
mencorat-coret halaman buku ataupun sarana informasi 
lainnya. Pemakai seringkali menggarisbawahi tulisan yang 
dianggapnya penting. Kegiatan ini mengakibatkan 
keindahan buku berkurang, dan keaslian buku berkurang. 

5) Kebakaran dapat terjadi karena kelalaian manusia. 
Biasanya terjadi karena penataan kabel yang kurang baik, 
ataupun ada lecet pada kabel serta pemakaian listrik yang 
berlebihan. 
 

b. Bencana Alam 
Bencana alam adalah salah satu faktor yang dapat 

mengakibatkan kerusakan baik pada gedung perpustakaan 
maupun koleksi bahan pustaka. Kerusakan akibat bencana 
alam cenderung sulit untuk diprediksi kapan terjadinya 
ataupun seberapa parah pengaruhnya terhadap bahan 
pustaka. Kerusakan akibat bencana alam juga sulit untuk 
diperbaiki. Bencana alam yang terjadi antara lain: 

1) Banjir  
Dampak utama yang diakibatkan oleh banjir 

adalah bahan pustaka tersebut menjadi basah. Apabila 
tidak ditangani secara khusus bahan pustaka tersebut 
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dapat ditumbuhi jamur dan lepek. Untuk menghindari 
kerusakan akibat banjir maka perlu dilakukan 
pengecekan secara berkala pada pipa air, saluran air 
serta jangan membangun saluran air di atas ruangan 
yang menyimpan bahan pustaka,.Gedung 
perpustakaan sebaiknya dibangun pada tanah yang 
tinggi. 

2) Gempa bumi     
Kerusakan yang diakibatkan bencana gempa 

bumi biasanya tidak bisa diprediksi. Gempa bumi bisa 
menghancurkan bangunan perpustakaan, akibatnya 
bahan pustaka tertimbun dan rusak. Karena sulit 
diprediksi maka usaha untuk melindungi bahan 
pustaka salah satunya membangun konstruksi 
bangunan yang tahan gempa. 

 
c. Perabot dan Peralatan 

Perabot yang berhubungan langsung dengan 
buku/bahan pustaka adalah rak. Jumlah rak jika kurang 
sesuai dengan kebutuhan akan mengakibatkan buku 
bertumpuk pada rak tersebut atau bahkan tidak dapat 
tertampung dalam rak. Ukuran rak yang tidak sesuai dengan 
ukuran buku, dan penempatan yang terlalu rapat, dapat 
menyebabkan bahan cepat rusak. Untuk menghindari 
kerusakan maka rak sebaiknya dibuat cukup tinggi ( lebih 
tinggi dari buku ), jangan memenuhi rak dengan buku, 
sebaiknya hanya diisi sekitar 60% saja. 

 
d. Cahaya 

Sumber cahaya yang digunakan untuk penerangan 
ruang perpustakaan ada dua, yaitu cahaya matahari dan 
cahaya lampu listrik. Kita tahu bahwa cahaya matahari 
maupun cahaya lampu listrik mengandung sinar ultra violet. 
Ultra violet inilah yang dapat menyebabkan rusaknya 
kertas/buku. Perhatikanlah kertas yang langsung kena sinar 
matahari, warnanya akan cepat berubah dan semakin suram. 
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Cara pencegahannya anatara lain dengan cara menghindarkan 
koleksi bahan pustaka dari cahaya langsung yang berlebihan. 
 
Setelah kita mengetahui berbagai macam perusak bahan 

pustaka dan macam kerusakan yang ditimbulkannya, maka kita harus 
dapat memperbaikinya.Pekerjaan-pekerjaan memperbaiki bahan 
pustaka ini disebut restorasi. Pekerjaan itu meliputi: 

 
1.      Menambal kertas 

Larva kutu buku sering membuat lubang pada buku,dari 
halaman depan sampai belakang.kecoa atau ikan perak juga sering 
memakan kertas,sehingga kertas tersebut menjadi berlubang atau 
robek.Kerusakan dapat pula terjadi pada bahan pustaka yang sering 
dipakai. Karena sering dipakai,bahan pustaka menjadi tipis pada 
bagian lipatan,kerusakan tersebut dapat diperbaiki dengan 
menambalnya,lalu penambalan kertas yang robek memanjang dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu:  
(1)  Penambalan dengan kertas jepang (sejenis kertas untuk kertas 

laminasi) 
(2)  Penambalan dengan kertas tissue(heat tissue paper) menambal 

dengan kertas jepang dikerjakan bila ada halaman buku yang 
robek baik robeknya lurus maupun tidak lurus. Penambalan ini 
dapat dilakukan jika robeknya hanya sepanjang 3 cm sampai 
dengan diatas 10 cm. Kerusakan itu harus segera 
diperbaiki,kalau tidak robeknya akan merambat dan 
mengakibatkan separuh halaman tersebut bisa hilang,dan 
penggunaan sistem potong basah yaitu memotong kertas jepang 
tersebut dengan alat yang dibasahi misalnya kuas kecil atau 
trekpen yang dibasahi ujungnya.Bekas basahan kuas akan 
memudahkan kertas jepang dirobek dengan tangan. Dengan cara 
ini,pada bagian tepi kertas untuk menambal akan terdapat 
serabut kertas sehingga waktu ditempel akan dapat menempel 
dengan sempurna. 

 
 
 



 

 

54 
 

 
2.     Memutihkan kertas 

Kertas yang terkena debu atau lumpur akan berwarna 
kecoklatan, ini dapat diputihkan dengan cara menggunakan berbagai 
zat kimia seperti (1)chloromine T, (2)gas chlordioksida, (3)natrium chloride, 
(4)potasium permanganate, (5)natrium hypochlorite, (6)hydrogen peroksida. 
Pemutihan kertas ini lebih bersifat sekedar menghilangkan noda pada 
kertas daripada memutihkan lembaran buku yang sudah ditulis baik 
tulis cetak maupun tulisan tangan.Tetapi kalau memang dianggap 
sangat perlu,dapat juga seluruh halaman dari suatu buku diputihkan. 

 
Cara memutihkan kertas: 
a)      Menggunakan chloromine T 

Chloromine T 2 1/2  %  dilarutkan kedalam air,kertas yang 
akan diputihkan diletakkan diatas kertas penyerap,kemudian diolesi 
dengan larutan chloromine. Cara ini dapat diulang sampai noda atau 
warna putih yang dikehendaki tercapai. Keuntungan memakai zat ini 
ialah tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada kertas. 
b)      Menggunakan gas chlordioksida 

Penggunaan gas untuk memutihkan bahan cetakan cukup 
baik,seperti pada chloromine T, gas ini dilarutkan di dalam air dengan 
cara mengalirkannya pada kertas yang akan diputihkan dengan cara 
dicelupkan ke dalam larutan selama lima menit kemudian diangkat 
agar kertas tidak robek dapat dibantu dengan penyangga  kaca. 
c)      Menggunakan natrium chloride 

Cara membuatnya ialah dengan mengambil 20 gram NaCI 
dan dimasukkan ke dalam 3 liter air pada suatu bejana.Tambahkan 75 
ml formaldehida 40%, rendam kertas yang akan diputihkan sampai 
noda hilang atau tingkat keputihan yang dikehendaki dengan bantuan 
kaca ambil lembaran kertas  tadi dan masukkan ke dalam air bersih 
agar residu zat pemutihnya hilang. 
d)     Menggunakan potasium permanganate 

Bahan yang dipergunakan ialah KMn0 0,5 – 5% dilarutkan ke 
dalam lembaran yang akan diputihkan direndam di dalamnya selama 5 
menit kemudian dimasukkan pada bak kedua yang telah diisi air 
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dengan larutan natrium tiossida 5% untuk menghilangkan warna 
coklat pada kertas tersebut. 
e)      Menggunakan natrium hipochlorida 

Bahan ini bereaksi sangat lamban karena itu bahan ini baik 
untuk menjaga kestabilan PH pada kertas yaitu 11 PH. Untuk 
mendapatkan PH yang dikehendaki perlu dipakai larutan penyangga. 
Tanpa larutan penyangga PH akan tertutup dan kadarnya akan naik. 
Pakailah larutan penyangga sehingga PH tidak turun melampaui 
angka 7. 
f)       Menggunakan hydrogen peroksida 

Bahan ini bereaksi cepat,biasanya disimpan dalam 
konsentrasi 30% di dalam botol atau dalam kaleng tertutup. Bahan ini 
tidak tahan dengan sinar matahari kadarnya akan turun jika kena sinar 
matahari karena itu harus disimpan di tempat yang gelap sebaiknya 
kertas yang akan diputihkan sudah diturunkan kadar keasamannya 
hydrogen peroksida 30% dibuat H2O2  5 – 10% dengan 
ditambahkan ammonia sampai PH nya antara 9,5 – 10,5 memasukkan 
kertas yang akan diputihkan ke dalam larutan tersebut sampai tingkat 
keputihan yang dikehendaki. 

 
3.   Mengganti halaman yang robek 

Halaman yang robek dan robekannya tak dapat diperbaiki 
dengan menambalnya atau sudah hilang harus diganti membuatkan 
foto copynya,foto copy tersebut dipotong sesuai dengan luas halaman 
buku yang robek itu kemudian disiapkan dan ditempelkan dengan lem 
secara hati – hati pada bagian yang hilang karena penyisipan dilakukan 
pada buku yang terjilid ada kemungkinan terjadi kelebihan lebar 
halaman tambahan tersebut. 

 
4.   Mengencangkan benang jilidan yang kendur 
  Kalau belum terlalu parah,kita cukup mengencangkan benang 
yang menjadi longgar dengan menariknya dengan jarum benang kita 
jahit dan matikan benang yang longgar tadi,kalau sudah terlalu parah 
maka bukalah kertas pelindung dan sampul buku sekaligus lihatlah 
benangnya kencangkan yang longgar sambung yang putus atau ganti 
benang dengan menjilidnya lagi. 
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5.   Memperbaiki punggung buku, segel, atau sampul buku 

yang rusak 
Dengan alat – alat penjilidan yang sederhana,berbagai 

kerusakan di atas dapat diperbaiki.Seperti pada perbaikan benang 
jilidan di atas maka kerusakan buku,engsel buku dan sampul buku 
harus dilakukan dengan membongkar buku yang rusak itu kemudian 
perbaiki atau menggantinya dengan yang baru.  

 
B. Langkah-langkah Pencegahan Kerusakan Bahan Pustaka 
1. Tujuan Pencegahan Kerusakan 

Tujuan pencegahan kerusakan adalah : 

a. Menghindarkan kerusakan yang lebih hebat 

b. Memperbaiki koleksi yang terkena penyakit 

c. Menghindarkan koleksi yang terkena penyakit 

d. Menjaga kelestarian fisik bahan pustaka 

e. Menjaga kelestarian informasi yang terkandung dalam bahan 
pustaka 

f. Menyadarkan pustakawan atau pegawai bahwa bahan pustaka 
rawan kerusakan 

g. Mendidik pengguna untuk berhati-hati menggunakan buku 
dan ikut menjaga keselamatanya 

h. Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan 
 

2. Usaha Preventif Kerusakan Bahan Pustaka 
Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya 

kerusakan bahan pustaka. Kerusakan itu dapat dicegah jika kita 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. 

Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka bermacam-
macam bisa oleh manusia, oleh tikus, oleh serangga, dan lain-lain. 
Penggunaan sistem pengumpanan, peracunan buku, penuangan 
larutan racun ke dalam lubang rayap, memberikan lapisan plastik pada 
lantai dan menempatkan kapur barus di rak merupakan cara untuk 
dapat mencegah kerusakan bahan pustaka. Tentu saja pencegahan 
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yang berhasil akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi 
perpustakaan. 

Pencegahan kerusakan bahan pustaka karena banjir dapat 
dilakukan dengan cara membersihkan lumpur dan pengeringan bahan 
pustaka. Hendaknya bahaya banjir bisa diantisipasi. Kerusakan oleh 
api dapat dicegah dengan menghindari kebakaran di antaranya dengan 
memeriksa kondisi kabel listrik secara rutin, penyediaan alat pemadam 
kebakaran. 

 
3. Berbagai Usaha Pencegahan Kerusakan Bahan Pustaka 

Cara-cara mencegah kerusakan bahan pustaka yang 
disebabkan oleh beberapa faktor : 

a. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh 
manusia dan cara pencegahannya adalah : 

1) Jangan menyusun buku di rak dengan padat 

2) Ambil buku di rak dengan cara mendesak ke kanan dan 
ke kiri setelah longgar baru ditarik dari rak. 

3) Cara memegang buku di tengah punggung buku 

4) Kerapian dan kebenaran kedudukan buku di rak harus 
dijaga 

5) Berhati-hati dalam mengemas buku 

6) Beritahu pembaca perpustakaan cara menggunakan 
bahan pustaka 

7) Adakan kontrol ketat pada pengembalian buku. 

8) Beri sanksi pada peminjam yang menyebabkan buku 
rusak. 

b. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus. 
Adapun pencegahan dan pembasmian tikus yaitu : 

1) Melakukan pemeriksaan secara teratur pada gedung 
ruang dan tempat penyimpanan 

2) Buang kotoran atau sisa-sisa makanan 

3) Menggunakan berbagai jenis perangkap tikus 

4) Menggunakan lem perangkap tikus 

5) Menggunakan berbagai jenis racun tikus 
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6) Menerapkan sistem emposan/ petasan racun dalam 
lubang tikus 

c. Kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Pemberantasan 
hama dengan cara berikut : 
1) Penyemprotan hama dengan menggunakan bahan 

insektisida (bahan pembasmi serangga) 
2) Penggunaan gas racun (fumigasi) 

d. Penggunaan sistem pengumpanan. 
e. Peracunan buku 
f. Penuangan larutan racun ke dalam lubang. (cara ini khusus 

untuk membunuh rayap). 
g. Jika pada lontar ubin muncul tanah galian rayap, kita dapat 

menghamparkan plastik di atasnya agar rayap tidak muncul 
ke permukaan lantai. 

h. Tempatkan kapur barus atau akar loro setu di belakang 
buku di rak. 

Pembasmian jamur dapat dilakukan dengan cara tradisional 
atau cara modern: 
a. Mencegah kerusakan yang disebabkan oleh jamur. 

 
Cara tradisional : 

1) Menjaga ruangan buku dari genangan air 

2) Menempatkan kapur sirih yang dimasukkan kedalam 
baskom pada setiap rak buku 

3) Menempatkan arang pada setiap rak buku. 
 

Cara modern:  
Cara modern untuk membasmi jamur yang telah tumbuh dibuku 
adalah menggunakan sistem fumigasi. 

Fumigasi  
Fumigasi merupakan salah satu cara dari beberapa teknik 

pengendalian hama yang sering digunakan oleh para profesional 
manajemen pengendalian hama.Pengendalian hama gudang yang 
umum saat ini dilakukan adalah pengendalian secara kimia 
dengan menggunakan pestisida. Pestisida selain dapat membunuh 
hama juga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan dapat 
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pula mencemari lingkungan. Oleh karena itu penggunaan 
pestisida dalam pengendalian hama perlu dilaksanakan secara 
hati-hati. 

Ada 2 cara pengendalian hama gudang: 
1. Pengendalian hama bersifat preventif dengan cara spraying 

pada lantai, atap, dinding bagian dalam dan luar. Pestisida 
yang digunakan adalah pestisida racun kontak atau racun 
perut dan umumnya yang bersifat residual. 

2. Pengendalian hama yang bersifat kuratif dengan cara 
fumigasi. Pestisida yang digunakan adalah pestisida racun 
pernafasan. Oleh karenanya tidak mempunyai residual effect 
sehingga setelah fumigasi selesai, komoditas akan mudah 
terserang kembali oleh hama.  Prinsip fumigasi adalah 
mematikan hama yang ada pada waktu tersebut. 

3. Bahan kimia yang digunakan untuk proses fumigasi disebut 
"fumigan", jenis fumigan yang digunakan antara lain metil 
bromida (Ch3Br), hidrogen phosfin (Ph3) dan sulfuril 
fluorida (SO2F2). 

Fumigasi adalah pengendalian hama dengan jalan 
memasukkan atau melepaskan fumigan (Pestisida) ke dalam 
ruangan tertutup atau kedap udara (gas tight) untuk beberapa 
waktu dalam dosis dan konsentrasi yang dapat  mematikan hama. 

Fumigan adalah pestisida yang dalam suhu dan tekanan 
tertentu berbentuk gas dan dalam  kosentrasi serta waktu tertentu 
dapat membunuh organisme penggangu tanaman. Pestisida 
sangat beracun untuk semua organisme hidup. Prosedur yang 
benar dilakukan harus oleh fumigator terlatih memastikan bahwa 
fumigan tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia dan 
hewan. Keterampilan dan keputusan yang tepat juga diperlukan 
untuk memastikan bahwa fumigasi berhasil dan tidak merusak 
barang. 

Berdasarkan pengertian tersebut keberhasilan dari suatu 
fumigasi sangat ditentukan oleh : 
1. Macam fumigasi 
2. Dosis dan konsentrasi fumigan 
3. Jenis hama 



 

 

60 
 

4. Waktu atau lamanya fumigasi ( Exposure Time ) 
5. Kedapan ruangan fumigasi 

 
Macam Fumigasi 

Pada prinsipnya fumigasi hanya dikenal 2 macam yaitu : 
1.    Fumigasi ruangan (Space Fumigation) dimana seluruh 

ruangan difumigasi contohnya fumigasi pada  silo, kapal, 
container dan sebagainya. 

2.    Fumigasi di bawah sungkup plastik (Under plastic sheet 
fumigation) dimana fumigasi hanya dilaksanakan pada sebagian 
ruangan atau terbatas pada komoditas yang difumigasi. 
Di dalam pelaksanaannya fumigasi berdasarkan : 

 a) Sistem penyimpanan :      -  Sistem curah 
        -  Sitem stapelan dimana 

komoditas dan disusun.                 
b) Tempat penyimpanan : - Yang bergerak seperti kapal, 

kontainer, kereta api 
 - Yang tidak bergerak seperti 

gudang, silo dan tempat  
penyimpanan lain. 

   Usaha pencegahan kehadiran jamur : 
1) Melakukan pemeriksaan kelembaban ruangan  atau tempat 

penyimpanan bahan pustaka. 
2) Pembubuhan obat anti jamur pada kulit buku. 
3) Jaga kebersihan buku dari minyak 
4) Jaga bahan pustaka dari debu 

 
b. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh banjir  

Langkah-langkah yang diambil sebagai tindakan pencegahannya : 
1) Ikatan bahan pustaka jangan dilepaskan 
2) Air yang terdapat dalam ikatan bahan pustaka harus 

dikeluarkan dengan cara menekannya perlahan-lahan. 
3) Bahan pustaka yang masih bersih dianginkan sampai kering 
4) Bahan pustaka diusahakan agar tetap utuh dan lampirannya 

jangan terpisah 
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5) Bahan pustaka jangan dikeringkan dibawah pancaran  
matahari 

6) Kesabaran adalah modal utama dalam usaha melakukan 
tindakan pencegahan terhadap kerusakan bahan pustaka. 

c. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran 
Cara mencegah api berkobar lebih besar antara lain: 
1) Tutup api dengan kain atau karung basah 
2) Tutup api dengan selimut yang terbuat dari asbes 
3) Pemadaman api dengan bahan yang berbuih 
4) Bunyikan tanda bahaya jika api tak padam. 
Cara mencegah terjadinya kebakaran 
1) Periksa jaringan kabel listrik di gedung perpustakaan secara 

berkala. 
2) Alat pemadam kebakaran diletakkan di temat yang tetap, 

mudah dijangkau, harus diisi  kembali kalau habis masa 
berlakunya. 

3) Bahan yang mudah terbakar. 
4) Dilarang merokok di ruang perpustakaan atau membuang 

puntung rokok sembarangan 
5) Sirene pemadam harus dimiliki oleh perpustakaan dan 

berada ditempat yang strategis, mudah dijangkau dan 
periksa secara periodik 

d. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh debu, Caranya 
adalah : 
1) Membersihkan debu dengan alat penghisap debu. 
2) Pohon besar yang ditanam di halaman  untuk penghalang 

debu. 
3) Kawat halus yang digunakan untuk menutup lubang angin 

sebagai pembendung debu. 
4) Penggunaan AC di Perpustakaan 

e. Mencegah kerusakan sampul buku, Cara pencegahannya adalah:  
1) Membeli buku yang bermutu 
2) Jilid ulang dengan sampul buku 
3) Beri penjelasan pentingnya memelihara buku dengan baik 

f. Mencegah kerusakan pada punggung buku. 
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Cara mencegahnya adalah ambil buku dengan mendesakkanya 
terlebih dahulu. Setelah ada ruang cukup, baru tarik buku dari 
rak tarik bagian tengah buku agar seimbang. Hindari buku tidak 
sering terjatuh. 

g. Mencegah kerusakan pada engsel buku 
Cara mengatasinya ialah memberi kesadaran yang tinggi kepada 
pembaca atau petugas perpustakaan untuk menangani buku 
sebaik mungkin. 

h. Mencegah kerusakan pada jilidan buku 
Cara mencegahnya adalah jika terlihat jilidan mulai kendur, 
kirimkan ke bagian pelestarian untuk diperbaiki 

i. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena lembaran yang 
terlepas. 
Cara mencegahnya ialah pilih buku yang bermutu secara fisik, 
kencangkan benang yang mengendur, dan periksalah baik-baik. 
Apakah perlu dirawat ringan agar tidak berlanjut lebih parah. 

j. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena coretan tinta. 
Cara mencegahnya ialah dengan memeriksa setiap buku yang 
dikembalikan. Dan berikan pengertian pada pembaca tentang 
perlunya menghargai dan memelihara buku. 

k. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena penyobekan 
halaman atau pengambilan gambar. Cara mencegahnya : 
1) Pengawasan dan kontrol yang ketat 
2) Hukum mereka yang ketahuan mengerjakan penyobekan 
3) Meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya 

perpustakaan 
l. Mecegah kerusakan bahan pustaka karena selotip 

Caranya : basahi belakang kertas yang kena selotip tadi dengan 
larutan organik kemudian buka selotipnya dengan sangat hati-
hati, jangan sampai huruf pada kertas terangkat atau robek. 

m. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena noda makanan dan 
minuman. Cara mencegahnya adalah: 
1) Pasang pengumuman di pintu masuk perpustakaan dilarang 

membawa makanan dan minuman. 
2) Meningkatkan disiplin petugas maupun pembaca 

perpustakaan 
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n. Mencegah kerusakan bahan pustakan karena pemudaran warna 
kertas. Cara mencegahnya adalah dengan merendahkan 
temperatur ruangan antara 20o-24oC dengan AC. 

o. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena bercak noda merah 
kecokelatan (foxing), pencegahannya ialah menghindari 
masuknya debu atau menempel sebanyak mungkin dan 
memelihara tingkat kelembaban ruang pada 45 % RH sampai 60 
% RH dengan temperature antara 200C-240C 

p. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena noda air dan 
kebocoran. 
Cara mencegahnya ialah hindari kebocoran, jangan 
menempatkan buku pada rak yang bertempelan dengan tembok. 

q. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena kerapuhan. Cara 
mencegahnya ialah mengurangi keasaman pada kertas 
(deadifikasi), 

r. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena rendahnya mutu 
bahan.  
Cara mencegahnya ialah menyadarkan penerbit agar 
memberikan yang balik untuk konsumen. Alat yang digunakan 
untuk pencegahan yaitu: 

1) Pembasmian jamur pada kulit buku 
Untuk jumlah buku:750-1000 buah 
Bahan         :  Ethyl Cellulosa (tipe N-7 )               283,5 gram 

                  Shirlan Extra                               13,5 gram 
                  Xylol                                              4 liter 
                  Putanol                                        162 gram 
 

2)  Campuran kimiawi  pembasmi kecoa  
Bahan :    Mercuri Chloricle                                  283,5 gram 

                 Creosote                                           54  gram 
                  Shelae                                             135 gram 
                  Methyl Spiritus                                   4 liter 
                  Bahan kimia ini dioleskan perkulit buku 

             Bahan:      Salicylanide                                              27 gram 
                  Trichloroethylene                              2 Kg 
                  Acetone                                         108 gram 
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                  Bahan kimia ini disemprotkan  
3) Zat kimia pembasmi rayap  

Bahan : Sodium arsenite, aldrin, dieldrin, dieldrex. 
4) Bahan pembersih noda 

Cat   : campuran alkohol dan bensin  
Jamur  : alkohol atau tymol 
Tak   : ethyl , alkohol 
Lem  : air, air hangat 
Lilin  : campuran bensin atau toluene 
Lumpur   : air atau ammonia 
Minyak  : carbon tetrachloride atau bensin 
Permis   : acetone 
Pita perekat  : carbon tetrachloride atau bensin 
Selotip   : toluaen, acetone 
Teh dan kopi : potassium perborate 

5) Peralatan 
Kaca, mangkuk, jarum, masker, karetbura, sarungtangan, 
pisau, kain lap, kuas, pensil, tulang, baskom, botol kosong, 
baju kerja. 

 
C. Perbaikan Bahan Pustaka dan Restorasi 

Pekerjaan memperbaiki bahan pustaka disebut restorasi. 
Pekerjaan itu meliputi : 
1. Menambal Kertas 

Ada 2 jenis penambalan bahan pustaka yang dikenal, yaitu 
penambalan karena kertas berlubang, dan penambalan karena kertas 
robek memanjang. Penambahan kertas yang robek memanjang dapat 
dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Penambalan dengan kertas jepang dan 
penambalan dengan kertas tisu. Menambal dengan kertas jepang 
dikerjakan bila ada halaman  buku yang robek, baik lurus maupun 
tidak. Apabila kertas yang rusak  mengkilap maka kertas penambalnya 
ialah heart tissue paper. 
2. Memutihkan kertas 

Kertas yang terkena debu atau Lumpur dapat diputihkan 
dengan menggunakan zat kimia seperti : Cghloromine T, Gas 
Chloroksida, Natrium Chlorida, Potasium Permanganate, 
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dll.Pemutihan hanya bersifat sekedar menghilangkan noda pada 
kertas. Cara memutihkan kertas: 

a. Menggunakan Chlorominet 
2½ % dilarutkan kedalam air, kertas yang akan diputihkan 
diletakkan di atas kertas penyerap. Kemudian diolesi larutan 
di atasnya. 

b. Menggunakan Gas Chlordioksida 
Kertas yang akan diputihkan dicelupkan ke dalam larutan 
selama semenit , kemudian diangkat. Agar kertas tidak robek 
dibantu penyangga kaca. 

c. Menggunakan Natrium Hipochlorite. 
Bahan ini bereaksi sangat lamban, karena itu baik untuk 
kertas. Tetapi kita harus selalu memperhatikan PH yaitu 11. 

d. Menggunakan Hidrogen Peroksida 
e. Bahan ini bereaksi cepat, biasanya disimpan di dalam 

konsentrasi 30 % di dalam botol / dalam kaleng tertutup. 
3. Mengganti halaman yang robek 

Halaman yang robek dan robekanya tidak dapat diperbaiki 
dengan menambalnya atau sudah hilang, harus diganti dengn 
membuatkan Fotocopynya. Fotocopy tersebut dipotong sesuai 
dengan ruas halaman buku, dan kemudian disisipkan pada buku yang 
rusak setelah diukur dengan buku. 
4. Mengencangkan benang jilidan yang kendur. 

Kalau masih belum parah, kita cukup mengencangkan 
benang yang menjadi longgar dengan menariknya. Kalu sudah telalu 
parah, maka bukalah kertas pelindung dan sampul buku sekaligus. 
5. Memperbaiki punggung buku rengsel, atau sampul buku yang 

rusak. 
Dengan alat-alat penjilidan yang sederhana, berbagai 

kerusakan di atas dapat diperbaiki. Maka dari itu kerusakan punggung 
buku, engsel buku dan sampul buku harus dilakukan dengan 
membongkar buku yang rusak itu dan memperbaiki dengan yang 
baru. 
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D.   Pemanfaatan Logam Zink untuk Pengawetan Buku 
 

 
Sebagian besar kertas murah seperti kertas koran akan 

menghitam dan membusuk oleh karena reaksi yang menghasilkan 
asam dalam serat dari kertas yang bersangkutan. Tentu saja ini sangat 
merugikan khususnya untuk keperluan penyimpanan arsip-arsip. 

Berbagai usaha untuk mendapatkan proses yang tidak 
merusak kertas dan tinta telah dilakukan. Senyawa yang sangat 
menjanjikan untuk keperluan tersebut yaitu senyawa organometalik 
dietilzink, Zn(C2H5)2 ,yang disintesis pertama kali oleh Edward 
Frankland pada tahun 1849. Dalam proses pengawetan yang 
diterapkan oleh Library of Congress sekitar 9.000 buku ditempatkan 
dalam suatu ruangan, udara dipompa keluar dan ruangan diisi kembali 
dengan gas nitrogen murni bertekanan rendah. Hal ini untuk 
menghilangkan oksigen karena dietilzink sangat mudah terbakar 
menurut persamaan reaksi :  
 

Zn(C2H5)2 (g) + O2 (g) ZnO (s) + 4 CO2 (g) + 5 H2O (l) 
 

Kemudian uap dietilzink dipompakan ke dalam 
ruangan,meresap ke dalam halaman-halaman buku,dan terjadilah 
reaksi dangan ion hidronium (asam) menghasilkan ion zink dan gas 
etana menurut persamaan reaksi :  

http://2.bp.blogspot.com/_SRVsJHGBlNY/S8bSNbyE6LI/AAAAAAAAAHg/h5lUGv71sBw/s1600/buku.jpg
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Zn(C2H5)2 (g) + 2 H3O+ (aq) Zn2+ (aq) + 2 C2H6 (g) + 2 
H2O (l) 

Senyawa dietizink juga bereaksi dengan uap air pada buku 
membentuk zink oksida menurut persamaan reaksi :  

Zn(C2H5)2 (g) + H2O (l) ZnO (s) + 2 C2H6 (g) 
Zink oksida lebih bersifat basa sehingga mampu berfungsi 

menjaga kemungkinan terjadinya asam lagi pada proses pembusukan 
lanjut. Kelebihan hasil dietilzink dan gas etana dalam ruangan 
dipompa keluar dan ruangan dicuci dengan aliran gas nitrogen dan 
udara,setelah itu buku-buku baru dapat dipindahkan. Prosedur ini 
relatif lambat,memerlukan waktu 3-5 hari. 

 
E. Silica Gel, Produk Penyerap Kelembaban dan Pengawet 

Kemasan 
Silica gel desiccant bahan pengawet anti jamur dalam kemasan 

yang bekerja menjaga kelembaban udara dalam kemasan dan ruang 
penyimpanan. Silica gel mempunyai sifat hydrophilic sangat tinggi 
yaitu kemampuan aktive menyerap kelembaban udara dan 
menjaganya tetap kering. Silica gel diletakan di dalam kemasan produk 
atau ruang tertutup untuk mencegah berbagai kerusakan produk yang 
diakibatkan faktor kelembaban udara seperti  kerusakan akibat 
aktivitas dan pertumbuhan jamur (anti jamur) dan bakteri (anti 
bakteri), kerusakan akibat proses oksidasi (anti oksidan), hubungan 
arus listrik mikro dan lain lain. 
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Silica Gel 

 
Silica gel digunakan secara luas diberbagai industri sebagai 

bahan pengawet dalam kemasan produk obat-obatan farmasi, 
makanan kering, kulit (leather), elektronik, textile, kerajinan kayu, 
kertas dan berbagai jenis serat alam seperti enceng gondok, pandan 
dan lain-lain. 

Selain digunakan sebagai bahan pengawet dalam kemasan, 
silica gel juga banyak digunakan sebagai bahan penyerap kelembaban 
dalam ruangan atau bahan pengering udara yang digunakan dengan 
cara diletakan di dalam ruangan yang sensitif terhadap kelembaban 
udara seperti ruang farmasi, laboratorium, gudang penyimpanan 
bahan makanan, ruang penyimpanan dokumen penting dan lain lain. 

1. Featur dan Fungsi Silica Gel 
a. Feature dari silica gel adalah: 

1) Bersifat hidriphilic aktif 
2) Aman dan tidak beracun 
3) Tidak berasa 
4) Tidak berbau 

b. Silica gel berfungsi sebagai: 
1) Menyerap kelembaban  udara 
2) Mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri 
3) Mencegah proses oksidasi 
4) Mencegah resiko hubungan arus pendek listrik mikro 



 

 

69 
 

2. Kegunaan dan Jenis Produk Silica Gel 
a. Kegunaan dari silica gel adalah: 

1) Sebagai bahan pengawet kemasan produk obat dan 
makanan, kertas, textile, kerajinan kayu dan serat 
alam serta kemasan produk elektronika dll. 

2) Sebagai penyerap kelembaban udara atau pengering 
pada ruang penyimpanan, gudang obat dan 
makanan, laboratorium, ruang produksi dan lain lain. 

b. Jenis produk silica gel  
Bio Industri menyediakan 3 jenis produk silica 

gel yang paling banyak dibutuhakan diberbagai industri 
yaitu silica gel natural, silica gel synthetic white, silica gel 
synthetic blue. Semua jenis memiliki fitur, fungsi dan 
kegunaan yang sama. 
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BAB IV 
USAHA KONSERVASI DAN PRESERVASI  

KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DI 
PERPUSTAKAAN 

  
Dalam sepuluh tahun terakhir pada abad ke duapuluh, 

preservasi telah berkembang menjadi salah satu macam pekerjaan 
yang menarik perhatian dalam dunia perpustakaan. Hal ini tidak 
terduga sebelumnya, karena pada awalnya preservasi adalah embrio 
yang lahir dari istilah konservasi. Dikatakan embrio karena pada 
awalnya preservasi bermula dari kegiatan konservasi 
(mempertahankan masa lampau) yang dulunya hanya dikenal dalam 
kegiatan para arsip dan pustakawan buku langka. Sehingga 
perkembangan preservasi ini harus disikapi secara serius oleh dunia 
perpustakaan kita.  

Sepanjang sejarah manusia, perpustakaan bertindak selaku 
penyimpanan khasanah hasil pikiran manusia. Hasil pikiran manusia 
ini dapat dituangkan dalam bentuk cetak,  non cetak maupun dalam 
bentuk elektronik seperti disket. Hasil pikiran manusia yang 
dituangkan dalam bentuk buku dalam arti yang luas, ini sering 
diasosiakan dengan kegiatan belajar. Buku merupakan alat bantu 
manusia untuk belajar, sejak saat mulai dapat membaca, memasuki 
bangku sekolah hingga bekerja. 

Selain itu juga dalam buku yang lain menurut Mardyantini 
(2007 : 54), dikatakaan bahwa perpustakaan sebagai pusat informasi 
dan penyebar informasi, mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
menjaga keutuhan dan kelestarian bahan-bahan perpustakaan yang 
dimiliki. Terkait dengan tugas dan kewajibannya, perpustakaan harus 
berusaha bagaimana agar tindakan pengrusakan maupun hal yang 
tidak diinginkan pada koleksi suatu perpustakaan tidak terjadi. 

Dalam berbagai literatur, kita akan menemukan istilah 
Conservation dan Preservation. Conservation atau pengawetan terbatas 
pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi atau menyimpan 
bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian semuanya. Preservation 
atau pelestarian mencakup pada semua aspek usaha melestarikan 
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semua bahan pustaka dan arsip, termasuk didalamnya kebijakan 
pengolahan, sumber daya manusia, metode dan tehnik 
penyimpanannya agar semua koleksi yang terdapat pada perpustakaan 
tersebut bisa dilestarikan dengan baik. 

Maka karena itulah aktivitas Konservasi dan Preservasi 
haruslah bisa berjalan dengan baik, karena semua itu dilakukan 
semata-mata untuk menjaga dam menyimpan semua jenis koleksi 
yang terdapat pada suatu perpustakaan. Dengan berjalannya semua 
itu, maka sangat mungkin suatu perpustakaan akan dikunjungi oleh 
banyak pengguna untuk mencari koleksi yang telah disediakan. 

Usaha melakukan sejak dini merupakan tindakan yang lebih 
baik dan lebih tepat daripada melakukan perbaikan bahan pustaka 
yang telah parah keadaannya. Usaha melakukan pencegahan 
kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh beberapa faktor dapat 
di lakukan dengan cara-cara berikut :  

1. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan 
oleh manusia   

2. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus  
3. Kerusakan yang disebabkan oleh serangga  
4. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan 

oleh jamur 
5. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh banjir  
6. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran  
7. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh debu  
8. Mencegah kerusakan sampul buku  
9. Mencegah kerusakan pada punggung buku  
10. Mencegah kerusakan pada engsel buku  
11. Mencegah kerusakan pada jilidan buku  
12. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena lembaran 

yang terlepas  
13. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena coretan tinta  
14. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena penyobekan 

halaman atau pengambilan gambar  
15. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena penempelan 

selotip  
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16. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena noda 
makanan dan minuman  

17. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena pemudaran 
kertas  

18. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena bercak noda 
merah kecoklatan (foxing)  

19. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena noda air dan 
kebocoran  

20. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena kerapuhan  
21. Mencegah kerusakan bahan pustaka karena rendahnya 

mutu bahan  

Penyiangan  

Penyiangan (weeding) adalah kegiatan pemilahan terhadap 
koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan 
ini di lakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan 
bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya 
bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak 
lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya dan bahan 
pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Tujuan kegiatan penyiangan 
ini antara lain :  

1. Membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh 
perpustakaan  

2. Memperbaiki kinerja perpustakaan  

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi  

4. Mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi  

5. Menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan 
tinggi. 

6. Mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi  

7. Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi  

8. Meningkatkan nilai informasi  

Prosedur penyiangan di lakukan dengan langkah sebagai 
berikut :  
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1. Menentukan bahan perpustakaan yang perlu disiangi  

2. Menyisihkan bahan perpustakaan yang masih dapat 
diperbaiki  

3. Menyisihkan bahan perpustakaan yang masih bermanfaat 
untuk perpustakaan lain  

4. Membutuhkan stempel atau tanda ditarik/dikeluarkan dari 
perpustakaan universitas tanpa nama pada setiap bahan 
perpustakaan yang dikeluarkan  

5. Mencabut dan menyisihkan kartu katalog bahan 
perpustakaan yang disiangi  

6. Menghapus bahan perpustakaan dari inventaris, buku induk, 
komputer atau pangkalan data  

7. Menghapus data-data bahan pustaka dari inventarisasi, buku 
induk dan pangkalan data dari komputer. 

  

Stock Opname  
Stock Opname ialah suatu kegiatan pengumpulan jumlah 

koleksi bahan pustaka menurut subjek yang sesuai dengan subjek 
yang dicakup oleh suatu perpustakaan. Kegiatan stock opname 
bertujuan untuk :  

a. Mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang 
ada di suatu perpustakaan.  

b. Mengetahui jumlah buku (judul/eksemplar) koleksi bahan 
pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat.  

c. Menyediakan jajaran katalog yang tersusun rapi yang 
mencerminkan kondisi koleksi bahan pustaka.  

d. Mengetahui dengan tepat bahan pustaka yang tidak ada 
katalognya.  

e. Mengetahui dengan tepat bahan pustaka yang dinyatakan 
hilang.  

f. Mengetahui dengan tepat kondisi bahan pustaka, apakah 
dalam keadaan rusak atau tidak lengkap.  
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1.     Keuntungan diadakannya stock opname :  
a. Dapat disusun daftar bahan pustaka yang disiangi karena 

sudah tidak sesuai lagi baik subjek, tahun, kondisi bahan 
pustakanya serta mendaftar susunan bahan pustaka secara 
mutahir.  

b. Mengetahui bahan pustaka yang paling banyak diminati 
pengguna. Hal ini digunakan sebagai petunjuk pemilihan 
bahan pustaka.  

c.  Mengetahui laju kehilangan bahan pustaka di perpustakaan. 
d. Dapat diperolehnya susunan bahan pustaka yang rapi di   

dalam rak.  
e.  Membersihkan bahan pustaka dari debu dan kotoran lain. 

2.       Kerugian diadakannya stock opname :  
a. Mengurangi kenyamanan bagi pengguna, karena selama 

kegiatan stock opname, semua bahan pustaka yang sedang 
dipinjam ditagih kembali.  

b. Selama kegiatan stock opname, perpustakaan tidak 
memberikan pelayanan kepada pengguna. Hal ini kurang 
diinginkan pengguna. Untuk mengatasinya seringkali 
stock opname di lakukan pada saat-saat pengguna sedikit 
(misalnya : waktu libur).  

c.   Memerlukan biaya yang relatif mahal.  
 

A. Pengertian Konservasi dan Preservasi 
Kata konservasi dan preservasi yang biasa diterjemahkan 

dengan kata pelestarian berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“conservation” dan “preservation”. Menurut Echols dan Shadly 
(2000 : 140, 445) kedua kata ini mempunyai pengertian yang hampir 
sama. Konservasi berarti perlindungan, pengawetan. Sedangkan 
preservasi berarti pemeliharaan, penjagaan dan pengawetan. 
Sedangkan menurut buku “Dasar-dasar Pelestarian Bahan Pustaka, 
yang diterbitkan oleh perpustakaan Nasional RI (1995 : 1-2) usaha–
usaha untuk menyelamatkan bahan pustaka dari kehancuran meliputi :  
a. Konservasi (Pengawetan) : merupakan kebijaksanaan dan cara 

tertentu yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dan arsip 
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dari kerusakan dan kehancuran, termasuk metode dan teknik yang 
diterapkan oleh petugas teknis.  

b. Preservasi (Pelestarian) : mencakup unsur-unsur pengelolaan 
keuangan, termasuk cara menyimpan dan alat-alat bantunya, taraf 
kerja yang diperlukan, kebijaksanaan, teknik dan metode yang 
diterapkan untuk melestarikan bahan-bahan pustaka dan arsip 
serta informasi yang dikandungnya.  

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata 
konservasi dan preservasi masih rancu. Namun demikian penulis 
menganggap kedua kata ini mempunyai arti yang sama yaitu 
pelestarian, selanjutnya pelestarian itu mencakup kegiatan 
pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan dan reproduksi. 
Maka pemeliharaan bahan pustaka perlu di lakukan demi generasi 
mendatang. Namun untuk melakukan pemeliharaan itu bukanlah 
tugas yang mudah, diperlukan pengetahuan tentang penyebab 
kerusakan, proses terjadinya kerusakan, cara mencegah dan 
memperbaiki kerusakan serta melestarikan bahan pustaka tersebut.  

Maksud dan tujuan pelestarian menurut Martoatmodjo 
(1993:5-6) adalah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat 
mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal, diusahakan agar 
awet, bisa dipakai lebih lama dan bisa menjangkau lebih banyak 
pembaca perpustakaan. Koleksi yang dirawat dimaksudkan bisa 
menimbulkan daya tarik, sehingga orang yang tadinya segan membaca 
atau enggan memakai buku perpustakaan menjadi rajin 
mempergunakan jasa perpustakaan. 

Sedangkan tujuan pelestarian bahan pustaka ini dapat 
dikatakan sebagai berikut:  
1. menyelamatkan nilai informasi dokumen.  
2. menyelamatkan fisik dokumen.  
3. mengatasi kendala kekurangan ruang.  
4. mempercepat perolehan informasi  

Dokumen yang tersimpan dalam CD (Compact Disc) sangat 
mudah untuk diakses, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh,  
sehingga pemakaian dokumen atau bahan pustaka menjadi lebih 
optimal. Hal lain yang perlu diketahui tentang kegiatan konservasi dan 
preservasi bahan pustaka adalah tentang kebijakan-kebijakan yang 
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diperlukan dalam pelestarian bahan pustaka. Namun demikian, karena 
pelestarian bahan pustaka penulis tafsirkan secara luas yang meliputi 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan dan 
reproduksi, maka setiap perpustakaan minimal melaksanakan 
pemeliharaan dan perbaikan sesederhana mungkin agar bahan 
pustakanya selalu tersedia dalam keadaan baik dan menarik untuk 
dibaca, karena bahan pustaka yang rusak kurang menyenangkan bagi 
pemakainya dan dapat menimbulkan kurang gairah untuk membaca 
bahan pustaka tersebut.  
Dengan pelestarian yang baik, diharapkan bahan pustaka dapat 
berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan tidak perlu membeli 
bahan yang sama, yang dapat membebani pemesanan, pengolahan 
kembali, penempelan kartu-kartu, yang kesemuannya itu memerlukan 
uang. Dengan bahan pustaka yang lestari dan terawat dengan baik, 
pustakawan dapat memperoleh kebanggaan dan peningkatan kinerja.  

Lingkungan yang sehat, ruang kerja yang baik, rapi dan 
menarik, membuat kehidupan pustakawan menjadi lebih berarti dan 
menyenangkan. 

 

1. Konservasi  
Konservasi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti 

pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk 
mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan. 
Secara umum konservasi diartikan dengan pelestarian, namun dalam 
khasanahnya sangat banyak pengertian yang ada dan berbeda pula 
implikasinya. Menurut Adishakti (2007) istilah ini biasanya digunakan 
para arsitek mengacu pada piagam dari International Council of 
Monuments and Site (ICOMOS) tahun 1981, Piagam ini lebih dikenal 
dengan Burra Charter.  

Dalam Burra Charter konsep Konservasi adalah semua 
kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang dirumuskan pada 
Piagam tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengolahan suatu 
tempat atau ruang ataupun obyek agar makna kultural yang 
terkandung didalamnya terpelihara dengan baik. 

Maka dalam lingkup perpustakaan dapat dikatakan bahwa 
Konservasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
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perpustakaan untuk melestarikan semua bahan koleksi yang ada agar 
tetap dalam keadaan yang baik, bisa digunakan serta dalam 
pelestariannya mengacu pada kebijakan perpustakaan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 1 Konservasi 

2. Preservasi (Pelestarian) 
Tujuan pelestarian atau preservasi tidak akan lepas dari tujuan 

kebijaksanaan pelestarian dan kaitannya dengan bahan pustaka. 
Menurut Dureau dan Clements (1990:2), tujuan kebijaksanaan 
pelestarian dirumuskan sebagai berikut:  
a) melestarikan kandungan informasi ilmiah yang direkam dan    

dialihkan pada media lain,  
b) melestarikan bentuk fisik asli bahan pustaka dan arsip sehingga 

dapat digunakan dalam bentuk seutuh mungkin.  
Sedangkan menurut (Sulistyo-Basuki,1991:217),  tujuan 

pelestarian bahan pustaka adalah melestarikan kandungan informasi 
bahan pustaka dengan alih bentuk menggunakan media lain atau 
melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin untuk dapat 
digunakan secara optimal.  

Pelestarian (Preservation) mencakup semua aspek usaha 
melestarikan bahan pustaka dan arsip, termasuk didalamnya kebijakan 
pengolahan, metode dan tehnik, sumber daya manusia, dan 
penyimpanannya. Preservasi adalah kegiatan yang terencana dan 
terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus 
dipakai selama mungkin. Pada dasarnya Preservasi itu upaya untuk 
mematikan agar semua bahan koleksi cetak maupun non cetak pada 
suatu perpustakaan bisa tahan lama dan tidak cepat rusak. 
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Dalam sepuluh tahun terakhir pada abad ke-20, Preservasi 
telah berkembang menjadi salah satu macam pekerjaan yang menarik 
perhatian dalam dunia perpustakaan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini 
setiap perpustakaan selalu menerapkan kegiatan Preservasi ini. Dan 
kita mengharapkan dengan semakin berlanjutnya kegiatan seperti ini, 
maka akan terjaga pula semua koleksi perpustakaan agar tidak cepat 
rusak maupun hilang. Menurut Internatoinal Federation of Library 
Assosiation (IFLA) member batasan dalam mendefinisikan tentang 
pelestarian (Sudarsono, 2006: 314). 

a. Pengawetan (Conservation). Membatasi kebijakan dan cara 
khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk 
kelestarian koleksi tersebut. 

b. Perbaikan (Restoration). Menunjuk pada pertimbangan dan 
cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka dan 
arsip yang rusak. 
Dari beberapa definisi istilah di atas dapat kita simpulkan 

bahwa, kegiatan Conservation dan Restoration adalah bagian dari 
kegiatan Konservasi. Sedangkan Preservation adalah kegiatan yang 
tidak bisa dimasukkan kedalam Konservasi karena itu telah masuk 
pada Preservasi. Hal ini dipisahkan karena ada batasan-batasan dari 
masing-masing istilah tersebut.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
         Gambar. 2 Ruang Preservasi               Gambar. 3 Preservasi 
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B. Cakupan Bentuk Kegiatan Konservasi dan Preservasi 

Perpustakaan merupakan sistem informasi yang didalamnya 
terdapat aktifitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian 
dan penyajian serta penyebaran informasi. Suatu kemungkinan yang 
sangat besar jika kegiatan Konservasi dan Preservasi itu menjadi 
bagian dalam manajemen perpustakaan dan terorganisir dengan baik. 
Sehingga semua langkah-langkah yang telah diambil dan diputuskan 
bisa dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan apa yang telah 
diinginkan bersama. 

Setiap kegiatan yang terjadi pada suatu perpustakaan dalam 
menjaga agar semua koleksi cetak maupun non cetak  pasti mencakup 
semua kegiatan dalam Konservasi dan Preservasi, hal ini bisa kita 
sebut seperti itu karena ketika kita melakukan Konservasi maka kita 
juga telah melakukan kegiatan Preservasi. Semua ini terjadi karena 
antara Konservasi dan Preservasi adalah kegiatan yang saling 
berkaitan. 
Kegiatan Konservasi dan Preservasi saat ini telah berkembang dengan 
pesat, kita bisa lihat dengan berkembangnya segala teknologi maka 
kegiatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada koleksi yang yang 
cetak saja. Karena saat ini juga telah berkembang kegiatan Konservasi 
dan Preservasi digital yang semaikn memudahkan perpustakaan dalam 
merawat suatu koleksi dengan baik. 

 
1. Kegiatan dalam Konservasi 

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan 
Konservasi, antara lain adalah : 

a. Preservasi 
b. Restorasi 
c. Replikasi 
d. Rekonstruksi 
e. Revitalisasi 
f. Rehabilitasi. 

Dari definisi diatas mengenai Konservasi maka seharusnya 
memungkinkan fungsi dari itu semua bisa dimanfaatan menjadi 
kegiatan yang relevan. Karena hanya dengan kegiatan itu semua maka 
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setiap koleksi manupun yang lainnya yang terdapat pada suatu 
perpustakaan bisa terawat dengan baik. 

Biasanya kegiatan pelestarian koleksi dilakukan secara 
bertahap terdiri dari Inventarisasi dan klasifikasi koleksi, koleksi yang 
terhitung sudah sangat tua, dan dana yang tersedia. Selain itu semua 
kita harus bisa melihat faktor-faktor yang membuat koleksi ini rusak 
antara lain:  

a. Koleksi perpustakaan yang sudah sangat tua, 
b. Terkena cahaya yang berlebihan, 
c. Terkena air, 
d. Tekanan fisik yang berlebihan, dan 
e. Vandalisme 

Selain faktor-faktor diatas, masih banyak lagi yang lainnya. 
Melihat adanya faktor-faktor diatas, maka kegiatan pelestarian dapat 
dilakukan pula dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah 
disebutkan pada bagian atas. Sehingga kerusakan yang akan terjadi 
pada suatu koleksi di perpustakaan akan dapat diminimalisir dengan 
baik. 

Dalam perpustakaan, idealnya haruslah ada seorang yang ahli 
dalam kegiatan Konservasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
konservator. Konservaror ini harusnya sudah terlatih dengan baik dan 
berpengalaman untuk melakukan semua prosedur pemeliharaan dan 
perbaikan, dan semua prosedur lainnya. Tugas utama seorang 
Konservator antara lain adalah:  

a. Mengawasi kegiatan Konservasi, 
b. Membuat prioritas utama terhadap usaha perbaikan bahan 

pustaka, 
c. Mengembangkan dan mengenalkan prosedur dan tehnik baru 

dalam perbaikan bahan pustaka, 
d. Memperbaharui informasi mengenai Konservasi bahan 

pustaka dengan mengikuti perkembangan literatur 
Konservasi. 
Semua aktifitas yang dilakukan pada Konservasi diatas 

tergantung pada kondisi, persoalan, dan kemungkinan yang dapat 
dikembangkan dalam upaya pemeliharaan lebih lanjut. Suatu program 
Konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya 
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dan perawatannya saja, melainkan juga haruslah mendatangkan nilai 
dan manfaat yang lainnya kepada masyarakat yang ikut serta dalam 
kegiatan tersebut dengan mengikuti kebijakan yang telah dilakukan 
oleh lembaga perpustakaan tersebut. 

 
2. Kegiatan dalam Preservasi 

Preservasi (Preservation) merupakan semua unsur 
pengolahan, keuangan, cara penyimpanan, alat bantu, ketenaga 
kerjaan, maupun metode yang digunakan untuk melestarikan bahan 
pustaka, dokumentasi, arsip maupun informasi yang dikandungnya. 
Preservasi itu pada dasarnya adalah upaya mempertahankan sumber 
daya kultural dan intelektual agar dapat digunakan sampai batas waktu 
yang selama mungkin. Khususnya lagi pada bahan koleksi buku yang 
terdapat pada perpustakaan, preservasi memainkan peran yang 
penting dalam pertumbuhan kekayaan intelektual dan pengembangan 
profesionalisme pada seseorang. 

Dalam dunia kertas, konsep ini berkaitan langsung dengan 
perawatan dan pelestarian fisik kertas, perlindungan dari kerusakan 
pemakai, bencana alam, maupun pencurian. Kandungan isi buku 
dapat dilestarikan dengan merawat fisik kertasnya dan melakukan 
perawatan yang lainnya. Sehingga sebuah koleksi buku itu dapat tetap 
awet walau sudah sangat berumur tua. 

Dalam kegiatan Preservasi sebenarnya tidak hanya dalam 
betuk buku saja, hal ini disebabkan majunya teknologi yang ada. 
Bahkan ada yang melakukan Preservasi digital untuk koleksi 
perpustakaan yang bentuknya non cetak. Menurut Barclay Odgen, 
aplikasi praktis dalam kegiatan Preservasi koleksi perpustakaan dapat 
dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: 

a. Biaya dan keuntungan dari melakukan kegiatan Preservasi. 
b. Perlindungan koleksi yang mencakup perlindungan dari 

kebakaran,  
c. Sistem pendeteksi dini kebakaran,  
d. Bahan kimia,  
e. Perlindungan dari air,  
f. Pencurian,  
g. Vandalism,  
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h. Kesiagaan dari bencana alam yang akan datang. 
i. Lingkungan yang mencakup kelembaban, temperatur, 

kestabilan kelembaban, sirkulasi udara, tata pencahayaan, dan 
sarana penyimpanan. 

j. Pengerakan koleksi yang mencakup desain pengerakan, 
penempatan pengerakan, eksterior dinding, dan alas untuk 
pengerakan. 
Beberapa upaya kegiatan Preservasi koleksi perpustakaan 

diatas mempunyai tujuan yang sangat mendasar. Menurut saya karena 
berpijak pada sebuah harapan yang besar akan perkembangan 
peradaban lebih maju. Apapun kegiatan yang dilakukan , semua pada 
akhirnya adalah suatu cara agar semua koleksi yang di perpustakaan 
itu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan koleksi dengan baik 
dan benar. 

Dalam suatu perpustakaan memang dibutuhkan seorang 
Konservator dalam melestarikan koleksi yang ada. Selain seorang 
Konservator, peran pustakawan juga sangat penting dalam 
pemeliharaan koleksi. Pendidikan pemeliharaan bahan pustaka perlu 
diberikan kepada pustakawan, karena pustakawan terlibat langsung 
dalam kegiatan pemeliharaan tersebut. Pendidikan dalam 
pemeliharaan koleksi dibagi menjadi dua:  

a. In house training, yang dipelajari antara lain: 
1) Pengetahuan umum mengenai pemeliharaan bahan 

pustaka, 
2) Memberikan tehnik-tehnik keahlian pemeliharaan yang 

baru, 
3) Mencegah pengguna untuk merusak bahan pustaka. 

b. Pendidikan pustakawan, pendidikanya dibagi menjadi tiga 
tahap : 

1) Pelatihan wajib, 
2) Pelatihan pilihan jangka pendek, 
3) Pelatihan secara terpisah, bisa selama dua atau tiga tahun. 
Semua kegiatan yang dilakukan pada bagian diatas adalah 

untuk Preservasi dalam bentuk koleksi cetak, ada jenis-jenis kegiatan 
Preservasi pada koleksi non cetak atau dalam bentuk digital antara 
lain:  
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a. Preservasi teknologi dalam bentuk perawatan secara seksama 
semua perangkat keras dan lunak yang dipakai dalam 
membaca atau menjalankan suatu materi digital tertentu. 

b. Penyegaran atau pembaharuan dengan memperhatikan usia 
media, misalnya dialih mediakan. 

c. Migrasi dan format ulang, berupa kegiatan mengubah 
konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi 
intelektualnya. 

d. Emolusi (emolusion) yaitu proses dilingkungan sistem. 
Artinya, secara teoritis dapat dilakukan pembuatan ulang 
secara berkala terhadap program komputer tertentu agar 
dapat terus membaca data digital yang direkam dalam 
berbagai format dari berbagai versi. 

e. Arkeologi digital (digital archeology) dengan asumsi bahwa 
suatu saat nanti aka ada sebuah cabang ilmu khusus yang 
berkonsentrasi pada “penggalian” media untuk mencari tahu 
apa isinya. 

f. Mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi 
digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara di atas. 

 
C. Seleksi Preservasi 

Langkah pertama dalam menentukan metode pelestarian 
yang tepat adalah dengan membuat suatu prioritas atau seleksi 
preservasi. Prioritas ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa 
perpustakaan tidak dapat menyimpan seluruh materi atau koleksi. 
Atkinson (1986) membagi tiga kelas utama materi perpustakaan yang 
dapat dilestarikan, yaitu: 

1. Materi yang memiliki nilai ekonomi tinggi 
2. Materi yang sering digunakan 
3. Materi yang jarang digunakan namun berguna untuk 
penelitian 

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan pendekatan koleksi yaitu mengidentifikasi materi-
materi perpustakaan dalam subjek tertentu (conspectus method). 
Oleh sebab itu, prioritas untuk materi yang bisa atau harus 
dilestarikan hendaknya mampu menjaga pertanyaan-pertanyaan: 
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1. Materi perpustakaan seperti apa yang harus dilestarikan? 
2. Materi perpustakaan seperti apa yang harus ditransfer ke 

durable medium seperti mikrofilm, compact disc, dan 
sebagainya? 

3. Apakah materi yang terus diproduksi dapat dilestarikan 
dengan alih media dari bentuk asli ke bentuk lain? 

4. Metode khusus apa yang harus ditentukan dalam menangani 
perbaikan materi? 
Selain itu, pustakawan juga harus dapat menentukan apakah 

pelestarian akan isi intelektual dokumen harus dibarengi dengan tetap 
menyimpan materi yang asli atau tidak. Bila tidak, maka alih media 
suatu materi kedalam bentuk lain adalah pilihan yang tepat. Akan 
tetapi, bila di perpustakaan tetap menginginkan bentuk asli dokumen, 
maka pustakawan harus menentukan metode konservasi yang tepat 
untuk diterapakan secara efektif dan efisien. 
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BAB V 
PRESERVASI PERPUSTAKAAN DIGITAL 

 
 
Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi yang 

berkembang pada era globalisasi seperti saat ini. Pada UU no. 43 
tahun 2007, dijelaskan bahwa setiap instansi diwajibkan harus 
memiliki perpustakaan, melihat fenomena tersebut dapat diartikan 
bahwa perpustakaan sangat penting sebagai pusat menyedia informasi 
yang cepat, tepat dan akurat. 

Dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang 
menunjang, perpustakaan membutuhkan dukungan dari beberapa 
faktor diantaranya adalah sarana dan prasarana, koleksi dan sumber 
daya manusia. Supaya sumber informasi yang disediakan oleh 
perpustakaan dapat dimanfaatkan selalu setiap saat, perpustakaan 
harus memiliki cara untuk menyimpan dan melestarikan koleksi 
tersebut. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi terbaru 
namun juga harus melestarikan koleksi lama yang masih mengandung 
nilai informasi yang berguna sebagai sumber referensi/rujukan. 

Melestarikan dan menyimpan sumber informasi harus 
dilakukan perpustakaan secara berkala karena membuat koleksi lebih 
tahan lama, sehingga dapat dimanfaatkan informasi yang terkandung 
didalamnya. Perpustakaan juga harus melakukan penyimpanan 
dengan prosedur yang baik dan benar,  supaya koleksi tersimpan 
dengan aman. Sebab kebanyakan perpustakaan tidak mengetahui 
cara-cara yang benar dalam melakukan penyimpanan ataupun 
pelestarian, sehingga semakin membuat koleksi rusak dan tidak dapat 
digunakan lagi. Untuk melakukan pelestarian ataupun penyimpanan 
perpustakaan tidak harus melakukan sendiri karena kerusakan koleksi 
terbesar adalah dilakukan oleh pengguna perpustakaan. Oleh karena 
itu sosialisasi terhadap pengguna juga dapat sangat membantu 
penyimpanan dan pelestarian koleksi. Dengan begitu perpustakaan 
akan lebih mudah dalam melakukan pelestarian dan penyimpanan 
koleksi, karena kesadaran dari kedua belah pihak. 

Era digital berkembang ditandai dengan munculnya tiga 
teknologi, yaitu: komputer, komunikasi dan multimedia. 
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Perkembangan ketiga teknologi telah membuat muatan informasi atau 
pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar 
saja, melainkan dapat berupa suara, atau bahkan berupa gambar yang 
bergerak (film, video) tak ubahnya menikmati siaran langsung seperti 
melalui stasiun radio atau siaran televisi. Bahkan dengan 
perkembangan teknologi yang mampu memanfaatkan ukuran data 
atau informasi untuk kemudian diurai kembali setelah sampai di 
tujuan, membuat transfer informasi dan data dapat menjadi lebih 
cepat. Selain mempercepat proses dalam aktivitas sehari-hari, format 
data digital juga mempermudah aktivitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

Era digital berkembang ditandai dengan munculnya tiga 
teknologi, yaitu: komputer, komunikasi dan multimedia. 
Perkembangan ketiga teknologi telah membuat muatan informasi atau 
pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar 
saja, melainkan dapat berupa suara, atau bahkan berupa gambar yang 
bergerak (film, video) tak ubahnya menikmati siaran langsung seperti 
melalui stasiun radio atau siaran televisi. Bahkan dengan 
perkembangan teknologi yang mampu memanfaatkan ukuran data 
atau informasi untuk kemudian diurai kembali setelah sampai di 
tujuan, membuat transfer informasi dan data dapat menjadi lebih 
cepat. Selain mempercepat proses dalam aktivitas sehari-hari, format 
data digital juga mempermudah aktivitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

Media tempat menyimpan informasi digital selalu mengalami 
degradasi dan bisa rusak tanpa pemberitahuan sama sekali. Perangkat 
keras dan lunak seringkali ketinggalan zaman tanpa kita sadari. 
Karena itu perlu diperhatikan manajamen daur hidup (lifecycle 
management) koleksi digital yang disimpan. 

Semakin besar volume dan kompleksitas dokumen digital, 
maka akan mulai timbul masalah, diantaranya: pemeliharaan koleksi, 
temu kembali informasi (information retrieval), dan klasifikasi. Solusi 
yang bisa dilakukan antara lain: pembuatan prosedur standar untuk 
pemeliharaan koleksi, pemeliharaan sistem temu kembali informasi 
(perbaikan algoritma), dan pembuatan tesaurus. 
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Perkembangan teknologi digital serta internet saat ini telah 
memberi kemudahan untuk melakukan akses serta mendistribusikan 
berbagai informasi dalam format digital. Beberapa faktor yang 
membuat data digital (seperti audio, citra, video dan text) banyak 
digunakan antara lain : 

• Mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya. 
• Murah untuk penduplikasian dan penyimpanan, 
• Mudah disimpan dan kemudian untuk diolah atau diproses 

lebih lanjut, 
• Serta mudah didistribusikan, baik dengan media disk maupun  
melalui jaringan seperti   internet. 

 
1. Alih Media Digital 

Alih media digital adalah salah satu kegiatan melestarikan 
khasanah budaya bangsa dengan mengalih bentuk dari bentuk asli ke 
bentuk/media digital. Alih media merupakan proses digitasi yaitu 
proses alih media dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto 
dan gambar ke dalam bentuk data digital yang dapat direkam, 
disimpan dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya.  

Beberapa hal yang melatar belakangi perlunya dilakukan 
kegiatan alih media yaitu : 

 
1)   Mengatasi kendala kekurangan ruangan  

Setiap perpustakaan tentu melakukan kegiatan pengadaan 
koleksi untuk menambah kelengkapan koleksi yang dimilikinya. 
Biasanya pertumbuhan dan perkembangan koleksi ini tidak diimbangi 
oleh perluasan ruangan perpustakaan. Akibatnya rak-rak yang tersedia 
untuk menampung koleksi tahun demi tahun semakin penuh sesak, 
sehingga membuat ruangan perpustakaan tidak nyaman lagi. Salah 
satu upaya mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan kegiatan 
alih media dari bentuk asli ke bentuk digital (CD). 

 
2)   Mencegah kerusakan fisik bahan pustaka  

Kebanyakan bahan pustaka yang dikoleksi perpustakaan 
adalah bahan pustaka dalam bentuk tercetak yang terbuat dari kertas 
seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, desertasi, 
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arsip-arsip penting dan dokumen-dokumen lainnya yang bernilai 
historis.  

Tentunya bahan pustaka tersebut tidaklah dapat bertahan 
terlalu lama, seiring dengan bertambahnya usia fisik dokumen 
tersebut ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan dari segi 
fisiknya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam upaya 
menyelamatkan informasi yang terdapat dalam bahan pustaka 
tersebut maka perlu dilakukan kegiatan alih media.  
 
4) Kelangkaan  

Salah satu fungsi perpustakaan adalah mengumpulkan dan 
melestarikan khazanah karya manusia terutama yang menjadi ruang 
lingkup koleksi dari jenis perpustakaan tersebut. Dari sekian banyak 
bahan pustaka yang di koleksi perpustakaan tentu terdapat juga 
koleksi-koleksi yang bernilai historis dan langka. Koleksi yang bernilai 
historis dan langka harus dilestarikan baik dari segi fisiknya maupun 
segi isi informasinya. Upaya pelestarian koleksi yang bernilai historis 
dan langka ini salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan alih 
bentuk dari fisik ke bentuk digital atau disk.  

Perkembangan teknologi informasi terutama komputer dan 
perangkat terkait lainnya membawa dampak yang sangat positif dalam 
kegiatan di perpustakaan. Kehadiran teknologi informasi harus 
diterima dan dimanfaatkan di perpustakaan, karena :  

1. Tuntutan terhadap mutu dan jumlah layanan,  
2. Tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama, Kebutuhan 

untuk mengefektifkan SDM,  
3. Tuntutan terhadap efisiensi waktu, keragaman informasi yang 

dikelola, kebutuhan akan ketepatan dan kecepatan layanan 
informasi.  

Kendala-kendala dalam pelaksanaan alih media :  
 
a. Sumber Daya Manusia  

Tidak semua staf perpustakaan merespon positif terhadap 
perubahan. Apalagi perubahan ini menyangkut kemampuan staf 
untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang masih asing bagi 
mereka. Terutama staf yang sudah tua dan mereka yang malas untuk 
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selalu maju dan berubah. Mereka menganggap dengan perubahan 
tersebut keadaan mereka akan terganggu, mereka sudah terbiasa dan 
enjoy dengan keadaan pekerjaan mereka yang lama, dengan 
perubahan ini mereka merasa dipojokkan dan disingkirkan. Hal 
demikian merupakan sesuatu yang lumrah terjadi bila ada perubahan. 
Di sinilah dituntut kepiawaian pemimpin untuk bisa memberikan 
pengertian dan pemahaman akan makna dan manfaat perubahan 
tersebut, dan mencarikan jalan keluar bagi kemelut yang terjadi bila 
ada staf yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada 
tahap komitmen. Bila sudah pada tahap komitmen, tentu perubahan 
dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan karena mereka sudah 
komitmen untuk berubah, bersedia bekerja untuk mencapai 
kemajuan.  
 
b. Dana  

Untuk membangun koleksi dalam bentuk digital, tentunya 
membutuhkan dana awal yang tidak sedikit, terutama untuk 
menyiapkan infrastrukturnya seperti : pembelian komputer  dan 
perangkat terkait lainnya, scanner, jaringan listrik, pelatihan staf dan 
sebagainya. Semua ini memerlukan anggaran yang besar. Untuk 
mensiasati kendala dana ini, perpustakaan harus membuat skala 
prioritas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. 
Disamping itu perlunya tahapan-tahapan sedikit demi sedikit untuk 
mengalihkan dokumennya ke dalam berntuk digital, maksudnya tidak 
sekaligus tetapi dengan jalan bertahap, sesuai dengan jenis koleksi 
mana yang diprioritaskan.  
 
c. Kepemimpinan  

Kurangnya perhatian dari pemimpin seperti menunda-nunda, 
mengabaikan, menghindari,  bisa menjadi kendala yang sangat 
berpengaruh dalam upaya pelaksanaan alih media. Hal ini akan 
berimplikasi pada kebijakan selanjutnya dan akan mempengaruhi 
bawahan atau staf. Oleh karena itu komitmen dan dukungan dari 
pemimpim sangatlah diperlukan untuk  kelancaran dan kesuksesan 
kegiatan alih media ini.  
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d. Konsistensi  

Kendala ini muncul apabila terdapat banyak staf bahkan 
pemimpin yang tidak konsisten  dan komitmen untuk perubahan ke 
arah sesuatu yang baru dan maju. Maka dari itu ,sebelum melangkah 
harus direncanakan dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang 
membuat 'kendur' dikemudian hari.  
 
e. Waktu  

Setiap perubahan termasuk manfaat yang menyertainya akan 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya sesuai 
dengan harapan yang diinginkan.  
 
f. Komunikasi  

Perubahan akan diterima atau ditolak berdasarkan keefektifan 
komunikasi. Komunikasi harus sering dilakukan, dua arah, seimbang 
(positif dan negatif) dan dimulai sebelum proses perubahan dimulai. 
Sejauh ini alih media biasanya dilakukan melalui alur sebagai berikut:  
 

Pengumpulan dan seleksi bahan pustaka. Bahan pustaka yang 
akan dialihmediakan diperoleh dari intern lingkungan perpustakaan 
sendiri atau melalui kerjasama dengan instansi pemerintah maupun 
non pemerintah lainnya.  Sebelum bahan pustaka akan dialih 
mediakan maka dilakukan pengecekan kondisi fisik. Bila kondisi fisik 
bahan pustaka tidak rusak dapat langsung dialihmediakan, tetapi bila  
tingkat kerusakannya sudah tinggi, (jika kondisi memungkinkan) 
dilakukan konservasi terlebih dahulu sebelum dialihmediakan.   

Proses scanning dokumen asli direkomendasikan untuk 
menggunakan resolusi minimum 300 dpi (dot per inch) dan disimpan 
dalam bentuk dokumen elektronik dalam format tertentu (TIFF, GIF, 
JPEG dll. untuk file gambar). Dokumen elektronik tersebut memiliki 
informasi yang sama dengan dokumen aslinya dalam rangka 
memberikan versi digital yang berumur panjang dan berkualitas tinggi. 

Editing & compiling, proses ini mencakup pengeditan 
dokumen yang  sudah discan atau dicapture dan pembuatan file-file 
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turunan (File JPEG 300 dpi atau File JPEG 100 dpi untuk 
pengemasan dan penerbitan ke Web). Dilanjutkan dengan proses 
penyatuan file-file yang sebelumnya terpisah pada saat pengeditan. 
Proses compilling ini biasanya disatukan ke dalam format PDF.  

Pengemasan akhir adalah pengemasan dokumen ke dalam 
bentuk multi media sehingga dokumen itu bisa dibaca seperti 
layaknya dokumen aslinya, pengemasan hasil akhir alih media menjadi 
dua : dalam bentuk EXE untuk naskah Kuno dan buku-buku langka 
dan bentuk HTML untuk koran lama. 

Alih media hanyalah sebuah proses dengan teknologi maju, 
namun yang perlu diwaspadai adalah falsafah moral dalam teknologi 
yang maju agar dapat berjalan seiring dengan peradaban dan 
kebudayaan manusia. 

 
2. Format dokumen digital 

Dokumen digital adalah segala sesuatu yang dapat diberikan 
nama file dan disimpan dalam elektronik. Dokumen digital sebenarnya 
dapat dipahami sebagai koleksi informasi dalam bentuk elektronik 
atau digital yang mungkin terdapat juga dalam koleksi cetak, yang 
dapat diakses secara luas menggunakan media komputer dan 
sejenisnya. Koleksi digital disini dapat bermacam-macam, dapat 
berupa buku elektronik, jurnal elektronik, database online, statistik 
elektronik, dan lain sebagainya. 
Asal dokumen digital: 

1) Digitized materials. Mungkin masih tersedia dokumen aslinya. 
2) Natively digital (born digital). Mungkin tidak tersedia dalam 

format lain selain digital (web of linkages, multimedia, etc.) 
Ada beberapa format penyimpanan data dokumen digital, 

seperti format HTML, XML, SGML, dokumen-dokumen yang dibuat 
dengan menggunakan aplikasi yabg berbasis Windows, Linux, dsb, 
akan tetapi yang paling popular adalah PDF atau Portable Document 
Format. Merupakan salah satu jenis format yang mampu menyimpan 
dokumen dengan rapi, mudah dibaca dan menyerupai hasil cetakan di 
kertas. PDF merupakan jawaban bagi orang-orang yang 
menginginkan dokumen hasil kerjanya dapat dibaca tanpa perubahan 
tata letak sehingga dokumen berformat PDF banyak digunakan 
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sebagai format file yang dipertukarkan atau didistribusikan secara 
aman dalam bentuk digital. 

Format ini pertama kali dikenalkan oleh Adobe System Inc 
(http://www.adobe.com), hasil dari pengembangan Dr. John 
Warnock di awal tahun 90-an, dokumen di dalam perusahaan yang 
dapat ditampilkan di berbagai platform komputasi. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan format PDF ini 
popular, yaitu : 

1) Universal dan Lintas Platform, dokumen PDF dapat dibaca di 
berbagai platform, bahkan dapat dibaca secara online melalui 
browser yang telah dilengkapi dengan plug-in pembaca PDF. 
Utility dan virtual-printer driver untuk membuat dokumen 
PDF pun banyak tersedia. Ini menyebabkan dokumen PDF 
dapat digunakan secara luas di seluruh dunia. 

2) Yang Anda Lihat, Yang Anda Dapatkan. Berbeda dengan 
format HTML yang digunakan untuk menampilkan halaman 
web, PDF lebih dapat menjamin apa yang ditampilkan pada 
monitor, maka serupa itu pula yang akan kita dapatkan jika 
dokumen dicetak. Pada format HTML, maka hasil cetakan 
bisa jadi akan berbeda dengan yang tampak di monitor, 
bahkan dokumen yang tampak di monitor pun bisa jadi 
berbeda-beda tergantung dari resolusi maupun browser yang 
digunakan. 

3) Hemat ukurannya. Secara native file PDF telah dikompresi 
sedemikian rupa sehingga filenya berukuran relatif kecil. 
Kecilnya ukuran file PDF ini menyebabkan PDF populer 
digunakan untuk tukar-menukar dokumen lewat internet 
karena tidak memboroskan bandwidth yang digunakan untuk 
koneksi. 

4) Pengamanan dokumen dapat diandalkan, karena PDF juga 
memiliki fitur pengamanan dokumen dari kemungkinan 
pencurian isi, duplikasi, dan pencetakan dokumen oleh yang 
tidak berhak. 

 
 
 

http://www.adobe.com/
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2. Perlunya dokumen digital untuk dipreservasi 
Preservasi dokumen digital adalah proses memilih, 

mengadakan, mengolah, melayankan, serta memelihara 
dokumen/data digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang 
lama secara internal oleh public sesuai dengan kaidah, norma dan 
kode etik yang berlaku, (Mustofa, 2008) 
Tiga jenis preservasi digital yaitu; 

1) Preservasi terhadap media yang menyimpan dokumen digital 
(tape, disk, optical disk, cd/dvd dll). 

2) Preservasi software dan format penyimpanan. 
Preservasi data/dokumen digital menjadi hal penting karena 

hal berikut; 
1) Akumulasi data yang tak terkendali 
2) Kerusakan data tanpa sengaja 
3) Pengubahan data tanpa hak 
4) Kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi 
5) Kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi 
6) Bentuk data elektronik yang tidak dapat dipreservasi 
7) Kelangkaan mekanisme untuk preservasi 

Kegiatan mentransfer informasi tercetak ke bentuk digital 
seolah menjadi kesibukan utama perpustakaan besar Indonesia pada 
dasawarsa terakhir ini. Entah berapa ratus ribu bahkan 
jutaan gigabyte dokumen yang telah dijadikan digital di beberapa 
perpustakaan besar Indonesia. Tidak itu saja, mereka membuat 
pangkalan data referensi seperti katalog online, indeks subyek, dan 
sarana pencari informasi digital lainnya. Belum lagi jurnal elektronik, 
peta digital, data, atau dokumen kelabu (dokumen pemerintah yang 
tidak diterbitkan untuk umum) yang mereka koleksi dalam bentuk 
digital. 

Dokumen digital rentan kerusakan dalam arti tidak dapat 
terbaca atau tak bisa diakses lagi. Barangkali keadaan ini bakal 
berubah menjadi bom waktu yang mengancam kelangsungan hidup 
perpustakaan digital. 

Masalah kedua adalah perkembangan peranti keras diikuti 
peranti lunak yang berubah versi dengan cepatnya. Kemudian versi 
lama tidak bisa membaca informasi pada versi baru. Dunia digital 
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Indonesia bergeming dengan ancaman tersebut dan kegiatan digitasi 
sepertinya mengalir begitu saja. Memang, selain kendala dalam hal 
mesin, dalam kasus tertentu dokumen digital terasa lebih mahal jika 
kita harus mencetaknya. 

William Le Furgy manajer proyek digital initiatives dari Library 
of Congress: yang dikutip dari artikel “Keeping our bits about us” 
oleh Stephen Manes dalam Forbes Asia, edisi bulan Februari 2006., 
“Orang terus menerus mengumpulkan foto dan musik, dan surat 
pajak dan korespondensi pribadi dalam bentuk digital. 
Kelak disk penyimpannya akan berhenti berfungsi. Jika anda belum 
bikin back-up, ya hilanglah semuanya.” Jika masalah ini dikalikan satu 
milyar atau lebih kali, maka anda akan memahami tantangan 
preservasi informasi yang lahir dalam bentuk digital – yaitu segala 
sesuatu yang mulai hidupnya sebagai 1 dan 0 elektronik. 

“Bukan hal yang luar biasa bila orang dapat melihat dokumen 
tercetak yang sudah berusia 200 tahun,” kata Clifford Lynch, direktur 
eksekutif Coalition for Networked Information. “Di dunia tradisional 
banyak obyek akan survive lama sekali meski ditelantarkan. Obyek 
digital hanya akan survive bila orang membuat rencana dan dengan 
sistematis memikirkan kelangsungan hidup obyek tersebut secara 
berkelanjutan.” Masalah-masalah sekitar warisan digital kita sudah 
menjadi begitu kompleks sehingga sedang dilakukan berbagai upaya 
oleh kalangan perguruan tinggi, institusi, dan bisnis, untuk 
mengembangkan cara untuk melestarikan data yang diciptakan dalam 
bentuk digital. Tujuannya agar data tersebut masih dapat dipahami 
puluhan dan ratusan tahun ke depan. 

Library of Congress tengah melaksanakan proyek National 
Digital Information Infrastrucure & Preservation Project yang 
bernilai $100 juta yang berjangka waktu sepuluh tahun lamanya. 
Proyek ini diadakan untuk merancang strategi-strategi preservasi 
digital. Di masa mendatang para pencari informasi minimal 
memerlukan metode-metode untuk mengekstraksi informasi dari 
media penyimpan yang sekarang sudah ada, dan yang kelak akan ada. 
Sarana macam ini pada suatu saat pasti tidak tersedia lagi atau tidak 
dapat dipakai lagi. Kapan misalnya, anda terakhir melihat suatu floppy 
disk drive? Suatu organisasi atau lembaga yang sangat memperhatikan 
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preservasi koleksi digitalnya akan selalu memindahkan informasi dari 
sistem lama ke yang lebih baru secara teratur. Perusahaan Corbis 
milik Bill Gates, misalnya, menyimpan 73 terabyte – 73.000 gigabyte – 
citra (image) di hard drives yang mereka upgrade berdasarkan suatu 
jadwal tiga tahunan. 

Menyimpan bits mungkin bagian termudah dari upaya 
preservasi. Lebih sulit adalah membuat bits itu masih bisa dipakai 
(dibaca, dilihat, didengar), karena untuk ini dibutuhkan perangkat 
keras dan lunak yang dulu digunakan untuk menciptakan bits tersebut. 
Domesday project dari BBC, suatu rekaman kehidupan di Inggris, 
memakan biaya $4.2 miljar saat dibuat tahun 1986. Lima belas tahun 
kemudian untuk restorasi rekaman ini harus dilakukan rekonstruksi 
komputer dan piranti pemutar laser-disk yang sudah usang (obsolete), 
rekayasa terbalik perangkat lunak dan penulisan program baru. 
Washington State Archives menyimpan suatu perpustakaan berisi 
benda peninggalan lama, dalam hal ini hardware dan software kuno. 
Sekarang disana sedang dilakukan upaya mengumpulkan missing 
links yang sering terlupakan, yakni buku-buku panduan dan buku-
buku how-to untuk hard ware dan software kuno itu. 

Kadang-kadang suatu  software  bisa menjadi 
pengganti hardware. Berkat software emulators ribuan game kuno dapat 
dimainkan pada komputer zaman ini. Namun anehnya, hal yang 
kelihatannya sederhana, seperti misalnya menerjemahkan format file, 
bisa gagal terus-terusan. Contohnya, belum ada program pengolah 
kata saingan yang bisa menampilkan setiap butir file Microsoft Word 
dengan sempurna. Strategi baru ialah preservasi dan ekstraksi 
rekaman elektronik “bebas dari ketergantungan pada perangkat keras 
atau lunak spesifik”. Demikian keterangan dari National Archives dari 
Amerika Serikat. Jika kita melihat banyaknya dan beragamnya sumber 
daya yang kini diciptakan dalam bentuk digital (sumber daya yangborn 
digital), jelas ini tugas yang bukan main sulitnya. 

Satu kunci untuk memperkecil pentingnya perangkat keras 
dan lunak asli adalah metadata, yaitu data tambahan yang 
mendeskripsikan informasi digital tersebut, dan menjelaskan 
bagaimana menggunakannya. Sambil menunggu situasi yang ideal 
itu, metadata yang lebih sederhana dapat membantu pemakai mencari 
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dan menemukan isi (content) yang lahir dalam bentuk digital. Informasi 
seperti tanggal dan waktu yang menyertai file data dan 
pengirim/penerima yang menyertai e-mail, sebetulnya merupakan 
informasi deskriptif yang ditambah otomatis – artinya pengguna tidak 
perlu melakukan upaya tambahan. Sedangkan isi dari file berupa teks, 
bisa berfungsi sebagai metadata internal yang siap untuk 
pengindeksan otomatis. File berisi suara dan image menuntut lebih 
banyak upaya dari manusia penggunanya. Dalam konteks metadata ini 
berarti: kita harus menciptakan metadata yang lebih lengkap, mendetil 
dan akurat, agar file ini tetap bisa dimanfaatkan (didengar, dilihat) dan 
ditelusuri. Ada standar untuk metadata macam ini: 

Di Amerika Serikat misalnya, peraturan baru dari U.S. 
Securities & Exchange Commission menetapkan bahwa rekaman 
transaksi para pedagang saham dan surat berharga yang berbentuk 
elektronik harus dilengkapi nomor seri, punya cap waktu dan harus 
disimpan pada media yang tidak bisa dihapus, tidak bisa ditimpa 
rekaman baru (nonrewritable), dan disimpan di lebih dari satu lokasi. 
Peraturan yang ketat, tetapi tidak begitu spesifik berlaku untuk 
rekaman medik. Media penyimpan sekarang begitu murah sehingga 
tidak menjadi masalah untuk menyimpan seterusnya segala sesuatu, 
asal saja kuantitasnya tidak terlalu besar. Ada proyek misalnya yang 
setiap hari menciptakan satu terabyte (seribu gigabyte) data setiap 
hari. Biaya menyimpan dan merawat koleksi sebesar itu masih tetap 
menjadi beban. Karena itu memutuskan apa yang perlu disimpan dan 
yang bisa dibuang, masih tetap menjadi masalah. Automasi mungkin 
akan menyederhanakan beberapa aspek preservasi digital. Situs web 
PodZinger dari BBN Tecnologies menggunakan perangkat lunak 
yang bisa mengalihkan suara ke teks, dan kemudian mengindeks teks 
podcast tersebut, sehingga isi podcast bisa ditelusuri. Perangkat lunak 
yang bisa menganalisis citra kelak memungkinkan citra dikatalog dan 
ditemukan kembali dengan intervensi manusia yang sangat minimal. 
Kelebihan digital lain adalah gampangnya menyimpan kopi-kopi 
dokumen di tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian preservasi 
menjadi suatu cara yang jitu untuk menghindari akibat bencana 
seperti bencana tsunami yang meluluhlantahkan Aceh pada tanggal 25 
Desember 2004. 
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3. Preservasi yang dapat dilakukan 
Kerentanan media simpan adalah masalah yang perlu 

dicermati, walaupun teknologi ini selalu diperbarui. Penelitian terakhir 
tentang keawetan media magnetik menunjukkan pemakaiannya bisa 
10-30 tahun jika ditangani dan disimpan dengan benar. Memang ada 
teknologi cakram optik yang menjanjikan produk yang tahan sampai 
100 tahun, tapi ini masih dalam skala laboratorium dan belum teruji 
ketangguhannya jika diumbar di alam tropis dengan suhu dan 
kelembaban merupakan ancaman. 

Sadar akan ancaman bom waktu pelestarian digital itu para 
pengelola informasi digital di negara maju seperti Amerika, berupaya 
menggalang kegiatan rutin untuk pemeliharaan aliran byte jangka 
panjang dan aksesibilitas kandungan intelektual sejalan dengan waktu 
dan perkembangan teknologi informasi.  

Pada November 2000, The Library of Congress harus bertindak 
cepat untuk mengarsipkan situs web yang berkaitan dengan Bill 
Clinton yang begitu mudah dibongkar orang. The Library of Congress 
sekarang ini malah menghabiskan US$ 100 juta untuk melestarikan 
informasi digital pemerintah. Di Belanda proyek NEDLIB berusaha 
mencari jalan untuk mengarsipkan bahan legal deposit. Sementara itu, 
British Library menganggarkan 20 juta pound sterling untuk 
penyimpanan digital. Di Indonesia, masalah ini merupakan masalah 
besar karena ketidakberdayaan dalam bidang finansial. Beberapa 
langkah pelestarian digital yang bisa diterapkan dengan biaya 
terjangkau barangkali adalah pertama pengadaan peranti keras yang 
sesuai dengan spesifikasi disusul dengan prosedur operasi yang benar 
dan pemeliharaan yang rutin. Intinya, menjaga agar peranti keras dan 
lunak tetap bisa mengoperasikan data. Jika suatu ketika terjadi 
perkembangan versi yang tidak dapat dihindari bisa diadakan migrasi, 
atau memformat data kembali. Tentunya migrasi tanpa membuat 
skala prioritas, akan menjadi proses yang mahal karena memerlukan 
waktu dan tenaga yang tidak sedikit. 
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Salah contoh korban keusangan teknologi adalah floopy 
disk ukuran 5.25 inch, dimana pada saat ini sudah jarang sekali 
ditemukan CPU komputer yang menyediakan drive untuk 
membaca floopy disk tersebut. 
Ada beberapa solusi/tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi 
dokumen digital tersebut, yaitu : 

1. Refresing, yaitu men-copy file-file digital dari satu media 
penyimpanan ke media penyimpanan lain   akan tetapi masih 
dalam satu jenis. Misalnya melakukan pemindahan data dari 
CD ke CD yang lain 

2. Migrasi atau migration, yaitu mentransfer data digital dari 
satu konfigurasi hardware/software ke bentuk yang lainnya 
atau dari satu komputer ke generasi komputer yang lebih 
baru 

3. Emulasi (emulation), yang membuat peranti keras atau 
peranti lunak yang akan menirukan fungsi hardware dan 
software lain agar program berjalan, seperti komputer 
Macintosh menjalankan software Windows. Pekerjaan ini 
dinamakan emulasi dengan data disimpan dalam format 
aslinya, peranti lunak disimpan dengan dokumentasi penuh, 
peranti keras dibuat untuk meniru mesin asli. 
Pengelola perpustakaan digital dapat memilih diantara ketiga 

solusi di atas mana yang cocok untuk digunakan dan sesuai dengan 
budget yang tersedia. 

Dalam beberapa tahun terakhir beraneka ragam sumberdaya 
informasi terkomputerisasi banyak dikembangkan oleh penerbit dan 
perpustakaan. Berbagai informasi pape-based yang selama ini 
merupakan primadona perpustakaan tradisional, sekarang telah 
banyak yang tersedia dalam bentuk elektronik, bahkan sebagian dari 
produk informasi yang dihasilkan, ada yang hanya tersedia dalam 
bentuk elektronik. Perkembangan ini juga telah didukung oleh 
perkembangan sistem temu kembali dan akses, hal ini menjadi salah 
satu alternatif pilihan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan 
informasi. 

Pertumbuhan yang pesat dalam produksi informasi berbasis 
elektronik telah melahirkan ungkapan digital library. Perpustakaan 
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digital adalah suatu lingkungan perpustakaan di mana berbagai objek 
informasi (dokumen, images, suara dan video-clips) disimpan dan 
diakses dalam bentuk elektronik. Objek tersebut terekam dalam 
berbagai jenis media komputer termasuk CD. Bahan jenis ini sebagian 
besar tersedia untuk diakses melalui internet atau dimuat dalam 
komputer stand-alone atau jaringan lokal. 

Perkembangan teknologi mampu memanfaatkan ukuran data 
atau informasi untuk kemudian diurai kembali setelah sampai di 
tujuan, membuat transfer informasi dan data dapat menjadi lebih 
cepat. Selain mempercepat proses dalam aktivitas sehari-hari, format 
data digital juga mempermudah aktivitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

Namun dengan media tempat menyimpan informasi digital 
selalu mengalami degradasi dan bisa rusak tanpa pemberitahuan sama 
sekali. Perangkat keras dan lunak seringkali ketinggalan zaman tanpa 
kita sadari. Karena itu perlu diperhatikan manajamen daur hidup 
(lifecycle management) koleksi digital yang disimpan. Untuk itu 
diperlukan pelestarian terhadap koleksi digital ini. 
Pelestarian teknologi, migrasi, emulasi, refresing dan arkeologi data 
adalah alternatif yang bisa diambil oleh perpustakaan guna 
melestarikan koleksi digitalnya. Namun demikian perlu perencanaan 
yang matang dan mengetahui segala kelebihan dan kekurangan dari 
cara-cara tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan 
perpustakaan tersebut. 
 

A. Preservasi Perpustakaan Digital 
Preservasi perpustakaan digital adalah proses memilih, 

mengadakan, mengolah, melayankan, serta memelihara dokumen atau 
data digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama 
secara internal oleh publik sesuai dengan kaidah, norma dan kode etik 
yang berlaku. Preservasi adalah semua kegiatan yang bertujuan 
memperpanjang umur bahan pustaka dan informasi yang ada di 
dalamnya. Selain itu definisi lain juga menyebutkan preservasi digital 
adalah upaya memastikan agar materi digital tidak bergantung pada 
kerusakan dan perubahan teknologi. Secara umum preservasi digital 
mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari  kegiatan sederhana 
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menciptakan tiruan (replika atau copy) dari sebuah materi digital 
untuk disimpan, sampai kegiatan transformasi digital yang cenderung 
rumit. 

Kegiatan mentransfer informasi tercetak ke dalam bentuk 
digital seolah menjadi kesibukan utama perpustakaan besar Indonesia 
pada dasawarsa terakhir ini. Entah berapa ratus ribu bahkan jutaan 
gigabyte dokumen yang telah dijadikan digital di beberapa 
perpustakaan besar Indonesia. Tidak itu saja, mereka membuat 
pangkalan data referensi seperti katalog online, indeks subyek, dan 
sarana pencari informasi digital lainnya. Belum lagi jurnal elektronik, 
peta digital, data, atau dokumen kelabu (dokumen pemerintah yang 
tidak diterbitkan untuk umum) yang mereka koleksi dalam bentuk 
digital. 

Dokumen digital rentan kerusakan dalam arti tidak dapat 
terbaca atau tak bisa diakses lagi. Barangkali keadaan ini bakal 
berubah menjadi bom waktu yang mengancam kelangsungan hidup 
perpustakaan digital. 

Masalah kedua adalah perkembangan peranti keras diikuti 
peranti lunak yang berubah versi dengan cepatnya. Kemudian versi 
lama tidak bisa membaca informasi pada versi baru. Dunia digital 
Indonesia bergeming dengan ancaman tersebut dan kegiatan digitasi 
sepertinya mengalir begitu saja. Memang, selain kendala dalam hal 
mesin, dalam kasus tertentu dokumen digital terasa lebih mahal jika 
kita harus mencetaknya. 

Preservasi data atau dokumen digital menjadi hal penting 
karena kondisi berikut : 

1. Kumulasi data yang tak terkendali 
2. Kerusakan data tanpa sengaja 
3. Pengubahan data tanpa hak 
4. Kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi 
5. Bentuk data elektronik yang tidak dapat dipreservasi 
6. Kelangkaan mekanisme untuk preservasi 

Di dunia tradisional banyak obyek akan survive lama sekali 
meski ditelantarkan. Obyek digital hanya akan survive bila orang 
membuat rencana dan dengan sistematis memikirkan kelangsungan 
hidup obyek tersebut secara berkelanjutan. Masalah-masalah sekitar 
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warisan digital sudah menjadi begitu kompleks sehingga sedang 
dilakukan berbagai upaya oleh kalangan perguruan tinggi, institusi, 
dan bisnis, untuk mengembangkan cara untuk melestarikan data yang 
diciptakan dalam bentuk digital. Tujuannya: agar data tersebut masih 
dapat dipahami puluhan dan ratusan tahun ke depan. 

Di masa mendatang para pencari informasi minimal 
memerlukan metode-metode untuk mengekstraksi informasi dari 
media penyimpan yang sekarang sudah ada, dan yang kelak akan ada. 
Sarana macam ini pada suatu saat pasti tidak tersedia lagi atau tidak 
dapat dipakai lagi. Kapan misalnya, anda terakhir melihat suatu floppy 
disk drive? Suatu organisasi atau lembaga yang memperhatikan 
preservasi koleksi digitalnya akan selalu memindahkan informasi dari 
sistem lama ke yang lebih baru secara teratur. 

 

B. Mekanisme Preservasi Digital 
Preservasi digital merupakan kegiatan yang terencana dan 

terkelola untuk memastikan agar sebuah obyek informasi dalam 
keadaan baik dan dalam waktu lama (longevity) ada 2 hal yang harus 
diperhatikan :  

1. Media penampungnya harus tahan lama (CD-Rom, tape, 
Disk),  

2. Format isi atau informasi juga harus tahan lama, dalam arti 
terus dapat dibaca  (PDF, TIFF, JPEG).  
Preservasi digital  memerlukan praktik dan paradigma baru 

yang berbeda dengan preservasi obyek non digital atau buku, dimana 
preservasi buku  seringkali dilakukan pada satu titik waktu tertentu 
dalam siklus hidup buku, sedangkan preservasi digital lebih bersifat 
berjaga-jaga(pre-emptive) yang dilakukan  dari sejak informasi 
disimpan, selama informasi masih tersimpan dan dalam proses secara 
terus menerus. 

Lavoie dan Dempsey (2004) dalam Putu Laxman Pendit 
(2009 : 110) merumuskan beberapa mekanisme dalam preservasi 
digital sebagai berikut: 

1. Presevasi digital dilakukan secara terus menerus : berbeda 
dengan prservasi pada umumnya yang mana kegiatan 
presevasi dilakukan pada saat informasi akan mengalami 
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kerusakan atau kepunahan. Sedangkan untuk preservasi 
digital harus dilakukan secara terus menerus selama obyek 
informasi masih tersimpan. 

2. Preservasi digital dilakukan secara consensus. Preservasi 
diperlukan keputusan bersama dan kepastian tentang apa dan 
bagaimana preservasi  terhadap obyek dilakukan. 

3. Berbagi tanggungjawab, dalam dunia digital harus ada 
tanggungjawan dari produsen, setidaknya dalam menentukan 
integritas obyek tersebut. 

4. Preservasi digital dilakukan dengan melalui seleksi, dimana 
sebelum dilakukan preservasi perlu diadakan seleksi secara 
bersama terhadap obyek mana yang perlu dan penting untuk 
dilakukan preservasi dan mana yang sekiranya tidak perlu dan 
penting dipreservasi. 

5. Dapat didanai, proses preservasi digital harus didukung 
dengan penyediaan dana yang cukup, maka perlu ada cara 
yang baik dalam memprediksi atau merencanakan terkait 
dengan biaya preservasi yang dibutuhkan. 

6. Preservasi digital merupakan kegiatan koperatif, ini 
merupakan bagian kegiatan  kerjasama antar lembaga, lintas 
daerah, dan bahkan lintas negara. 

7. Memerlukan legalitas, obyek digital sering menimbulkan  
perdebatan tentang kepentingan individual dan kepentingan 
umum yang lebih besar, maka perlu dipersiapkan terkait 
dengan hak cipta, dalam hal ini perlu negosiasi antara pihak 
perpustakaan dengan penulis, sehingga kegiatan akan dapat 
dilakukan secara legal. 

8. Berpencar, aktivitas preservasi digital dapat dilakukan secara 
terpencar terutama terkait dengan tanggungjawab dan 
kerjasama lembaga. 

9. Berdampingan, preservasi digital dapat berjalan 
berdampingan dengan kegiatan yang lainnya. 

10. Terukur dengan benar, preservasi digital yang dilakukan telah 
memenuhi syarat dan sesuai dengan standar. 
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11. Melahirkan bisnis baru, berbeda dengan preservasi non 
digital, saat ini telah muncul bisnis baru yang melibatkan 
penjaja (vendor) khusus dibidang preservasi. 

12. Sebagai salah satu pilihan, preservasi digital biasanya menjadi 
salah satu pilihan dalam kegiatan preservasi informasi. 

13. Kepentingan umum, preservasi digital akan menjadikan buku 
menjadi milik umum dalam arti yang sesungguhnya, terutama 
jika tersedia lewat internet dan mudah diakses dimana saja. 
 

C. Teknik Preservasi Koleksi Digital 
Kerentanan media simpan adalah masalah yang perlu 

dicermati, walaupun teknologi ini selalu diperbarui. Penelitian terakhir 
tentang keawetan media magnetik menunjukkan pemakaiannya bisa 
10-30 tahun jika ditangani dan disimpan dengan benar. Memang ada 
teknologi cakram optik yang menjanjikan produk yang tahan sampai 
100 tahun, tapi ini masih dalam skala laboratorium dan belum teruji 
ketangguhannya jika diumbar di alam tropis dengan suhu dan 
kelembaban yang menjadi ancaman. 

Di Indonesia, masalah ini merupakan masalah besar karena 
ketidakberdayaan dalam bidang finansial. Beberapa langkah 
pelestarian digital yang bisa diterapkan dengan biaya terjangkau 
barangkali adalah pengadaan peranti keras yang sesuai dengan 
spesifikasi disusul dengan prosedur operasi yang benar dan 
pemeliharaan yang rutin. Intinya, menjaga agar peranti keras dan 
lunak tetap bisa mengoperasikan data. Jika suatu ketika terjadi 
perkembangan versi yang tidak dapat dihindari bisa diadakan migrasi, 
atau memformat data kembali. Tentunya migrasi tanpa membuat 
skala prioritas, akan menjadi proses yang mahal karena memerlukan 
waktu dan tenaga yang tidak sedikit. 

Untuk menyelamatkan nilai informasi agar dapat 
dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih lama lagi dan terhindar 
dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik, ada beberapa 
cara preservasi digital, antara lain: 

1. Preservasi teknologi (technology preservation) yaitu 
perawatan secara seksama terhadap semua perangkat keras 
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dan lunak yang dipakai untuk membaca dan menjalankan 
sebuah materi digital. 

2. Preservasi dengan cara penyegaran atau pembaruan 
(refreshing) dengan memperhatikan usia media 
(memindahkan data dari media yang satu ke media yang 
lain).. 

3. Preservasi  dengan cara melakukan migrasi  dan format  
ulang (migration and reformating) merupakan kegiatan 
mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah 
kandungan isi intelektualnya. 

4. Preservasi dengan cara emulasi (emulation) yaitu proses 
“penyegaran” di lingkungan sistem, Artinya secara teoritis 
dapat dilakukan pembuatan ulang secara berkala terhadap 
program komputer tertentu agar dapat terus membaca data 
digital yang terekam dalam berbagai format dari berbagai 
versi. 

5. Arkeologi, yaitu menyelamatkan isi dokumen yang tersimpan 
dalam media penyimpanan ataupun perangkat keras dan 
perangkat lunak yang sudah rusak, sehingga isi dokumen 
tersebut tetap dapat digunakan 

6. Preservasi dengan cara mengubah data digital menjadi analog, 
terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan 
semua cara di atas. 
 

D. Kelebihan dan Kekurangan 
Usaha penyelamatkan nilai informasi agar informasi dapat 

dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih lama lagi dan terhindar 
dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik. Refressing, 
migrasi, dan emulasi adalah beberapa cara preservasi digital yang bisa 
menjadi pilihan bagi perpustakaan untuk melestarikan materi digital. 
Namun demikian, masing-masing metode tersebut mempunyai 
kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan 
masing-masing perpustakaan. 
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1. Pelestarian Teknologi 
Pelestarian teknologi merupakan tindakan pemeliharaan 

terhadap hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) 
yang mendukung sumber daya (koleksi) digital. Perkembangan 
teknologi yang cukup pesat adalah alasan utama dilakukan pelestarian 
teknologi ini, yang akan mengakibatkan informasi yang terdapat di 
dalamnya tidak bisa terbaca. Pelestarian teknologi mempunyai tujuan 
untuk menyimpan objek digital dalam  bentuk format asli, dengan 
fungsi dan presentasi yang sama, dan juga dengan perangkat keras dan 
lunak yang digunakan masih dengan keasliannya. 

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari cara ini. 
Kelebihan yang didapatkan diantaranya pertama, dengan meyimpan 
perangkat keras dan perangkat lunak aslinya, maka tampilannya akan 
sama dengan dokumen aslinya. Kedua, pelestarian teknologi 
merupakan solusi pelestarian yang praktis dalam jangka pendek. 
Ketiga, dengan pelestarian teknologi, kebutuhan untuk 
mengimplementasikan strategi pelestarian lainnya dapat ditunda. 
Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, strategi ini juga 
memiliki kelemahan. Karena merupakan strategi dalam jangka pendek 
maka diperlukan tindak yang berkelanjutan. 

 
2. Refreshing 

Dibandingkan dengan media penyimpanan manual seperti 
kertas cetak  yang memiliki masa ketahanan relatif panjang, media 
penyimpanan digital tidak memiliki nilai ketahanan yang lebih lama. 
Maka perawatan terhadap koleksi digital dapat dilakukan dengan cara 
refreshing yaitu pemindahan data secara berkala. Pemindahan 
tersebut misalnya dari CD-ROM ke dalam hard-disk, atau data dalam 
disket dipindah ke dalam CD-ROM. Strategi refreshing adalah 
pemindahan koleksi digital dari satu medium ke medium lain yang 
sejenis ataupun medium yang lebih baru untuk mencegah keusangan 
teknologi. 

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam strategi 
refreshing ini ada dua yaitu pemilihan media baru sebagai pengganti 
media yang lama dan pelaksanaan transfer data dari media lama ke 
media yang baru tersebut. Pada tahap pemilihan media baru, media 
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penyimpanan yang lama perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu agar 
diketahui kelebihan dan kekurangan dari media lama. Dengan 
dilakukannya evaluasi terhadap media lama tersebut dimaksudkan 
agar tidak terjadi kesalahan pemilihan media baru sehingga ketika 
ditentukan media baru sebagai media pengganti, pemilihan tersebut 
benar-benar efektif dan tidak salah langkah atau salah pilih. Langkah 
selanjutnya adalah tahap transfer data, yang mana data dipindahkan 
dari media penyimpanan yang digunakan sebelumnya ke media 
penyimpanan yang baru. 

Tujuan utama dari refresing ini adalah untuk menciptakan 
koleksi digital yang sifatnya stabil. Kelebihan dari strategi ini adalah 
mudah diterapkan dan resiko kehilangan data dalam proses 
pemindahan data sangat kecil. 

 
3. Migrasi 

Migrasi adalah proses penyalinan data digital secara periodik 
dari media lama ke dalam media yang lebih baru, dengan format yang 
standard. Migrasi merupakan proses transfer koleksi digital dari 
konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak tertentu ke dalam 
konfigurasi lainnya, atau dari satu generasi teknologi komputer ke 
dalam teknologi komputer yang lebih baru. Chowdhury dan Sudatta 
Chowdhury dalam Introduction to Digital Libraries, menjelaskan 
secara lebih lengkap: 

 “Migration is periodic transfer of digital materials from one hardware/ 
software configuration to another or from one generation of computer to 
a subsequent generation so as to preserve the integrity of digital objects 
and to retain the ability of user to retrieve, display and otherwise use 
them in the face of constantly changing technology.“ 

Definisi tersebut menyatakan bahwa migrasi merupakan 
proses transfer koleksi digital secara periodik dari konfigurasi 
perangkat keras dan perangkat lunak tertentu ke dalam konfigurasi 
lainnya, atau dari satu generasi teknologi komputer ke generasi yang 
lebih baru dengan tujuan untuk melestarikan objek digital agar para 
pengguna dapat menemukan kembali, menampilkan dan 
menggunakan objek digital tersebut seiring dengan perubahan 
teknologi yang terjadi. Migrasi memuat perubahan konfigurasi yang 
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mendasari data, tanpa mengubah isi intelektualnya. Strategi migrasi ini 
dilakukan agar koleksi digital yang tersimpan dapat terus diakses oleh 
penggunanya. 

Strategi migrasi mencakup transfer data antar media 
penyimpanan eksternal (contohnya dari disket ke CD atau DVD), 
media penyimpanan internal (contohnya dari hardisk ke hardisk yang 
dapat diakses secara online), produk perangkat lunak (melaksanakan 
up date terhadap perangkat lunak yang digunakan), serta fomat 
penyimpanan (mengikuti format standar yang berlaku). 

Strategi migrasi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. 
Beberapa kelebihan strategi migrasi tersebut antara lain pertama, 
perpustakaan tidak perlu meyimpan aplikasi originalnya. Kedua, 
memungkinkan manajemen dan perawatan secara aktif. Ketiga, 
format standar menawarkan akses yang stabil dan berkelanjutan. 
Keempat, dengan strategi migrasi isi intelektual dari koleksi digital ini 
dapat dilestarikan. Adapun kelemahan-kelemahan  strategi ini adalah 
diperlukannya perawatan secara berkelanjutan seiring dengan 
perkembangan teknologi sehingga menghabiskan banyak biaya. 

 
4. Emulasi 

Emulasi merupakan proses menciptakan kembali lingkungan 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
mengakses sumber informasi. Menurut Lazinger, emulasi adalah 
pengembangan perangkat lunak, yang dapat mendukung fungsi dari 
perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah usang. Dalam hal ini, 
dokumen disimpan dalam format aslinya, bersama dengan perangkat 
lunak original yang digunakan dalam penciptaan dokumen tersebut, 
dan perangkat lunak tambahan diciptakan untuk menirukan perangkat 
yang sudah usang di masa yang akan datang. Proses perawatan dalam 
strategi Emulasi adalah mengkombinasikan perangkat keras dan 
perangkat lunak untuk mereproduksi seluruh karakteristik komputer 
yang penting, sehingga dapat menampilkan program atau media yang 
sudah usang ke dalam lingkungan yang baru. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa strategi emulasi juga mencakup penciptaan 
program komputer yang dapat membaca data yang diciptakan dengan 
menggunakan perangkat lunak yang sudah usang. Dalam strategi 
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emulasi dibutuhkan perangkat lunak emulator serta program yang 
dapat menerjemahkan kode dan instruksi dalam suatu lingkungan 
komputer. Emulator ini diharapkan mampu menampilkan data yang 
tersimpan dalam perangkat lunak yang sudah usang sesuai dengan 
format aslinya. 
Seperti pada strategi sebelumnya, strategi emulasi juga memiliki 
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan strategi ini antara lain pertama, 
menjaga tampilan seperti pada dokumen aslinya. Kedua, merupakan 
strategi jangka panjang, sehingga tidak perlu campur tangan langsung 
dari staf perpustakaan. Ketiga, dapat diterapkan secara terpisah untuk 
seluruh koleksi digital. Sedangkan kelemahan strategi emulasi ini 
pertama, perangkat lunak emulasi (emulator) membutuhkan biaya yang 
cukup mahal. Kedua, dalam menciptakan spesifikasi emulator sangat 
kompleks sehingga dapat menyulitkan staf perpustakaan. Ketiga, 
informasi yang harus dilestarikan menjadi lebih banyak. Keempat, 
karena berbentuk perangkat lunak terdapat kemungkinan perangkat 
lunak tersebut akan mengalami ketertinggalan teknologi. 
 
5. Arkeologi Data 

Dalam Digital Preservation Management Tutorial, dijelaskan 
bahwa arkeologi data atau disebut juga arkeologi digital didefinisikan 
sebagai metode dan prosedur yang dilakukan untuk menyelamatkan 
isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan ataupun 
perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah rusak. Strategi 
arkeologi data ini merupakan strategi yang mencakup teknik khusus 
untuk memperbaiki bit stream pada media yang tidak dapat dibaca 
lagi akibat kerusakan fisiknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa strategi arkeologi data merupakan usaha untuk menyelamatkan 
isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan yang sudah 
rusak, sehingga isi dokumen tersebut tetap dapat digunakan. Strategi 
ini merupakan strategi dengan biaya yang rendah tetapi memiliki 
resiko yang tinggi, karena dengan hanya memperbaharui media 
penyimpanannya terdapat kemungkinan data tersebut tidak akan 
terbaca ketika perpustakaan telah menggunakan teknologi yang baru. 
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Dalam arkaeologi data, media penyimpanan data terus 
diperbaharui (strategi refreshing) namun tidak disertai dengan migrasi 
dan emulasi. 

 
6. Mengalihbentukkan ke dalam Media Analog 

Berbeda dengan koleksi dalam bentuk analog yang lebih 
berusia panjang dan memiliki daya tahan lama, koleksi digital 
mempuyai kelemahan berupa sifat rapuh dan tidak tahan lama. Untuk 
mempertahankan koleksi digital agar dapat diakses oleh pengguna, 
koleksi digital dapat dialihbentukkan ke dalam media analog. Media 
tersebut adalah mikrofilm. 

Mikrofilm dipilih karena media ini mempunyai tingkat 
ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan. Strategi mengalihbentuk ke 
media analog ini dilakukan dengan memanfaatkan COM (Computer 
Output to Mikrofilm), yaitu data koleksi digital akan dicetak ke dalam 
mikrofilm. Strategi ini hanya cocok diterapkan pada koleksi digital 
dalam format teks seperti buku, jurnal atau sketsa dan tidak cocok 
untuk diterapkan pada gambar baik berwarna maupun tidak, karena 
akan banyak informasi yang hilang ketika data-data tersebut bila 
dialihbentukkan. Selain dialihkan ke dalam bentuk mikrofilm, strategi 
ini dapat dilakukan dengan membuat print out atau mencetak kembali 
dokumen yang telah didigitalisasi. 
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BAB VI 
FUMIGASI, DEASIDIFIKASI, LAMINASI  

DAN ENKAPULASI 
 
 

A. Pengantar Fumigasi, Deasidifikasi, Laminasi dan 
Enkapulasi 

1. Fumigasi 
Fumigasi merupakan salah satu cara dari beberapa teknik 

pengendalian hama yang sering digunakan oleh para profesional 
manajemen pengendalian hama. 

Bahan kimia yang digunakan untuk proses fumigasi disebut 
"fumigan", jenis fumigan yang digunakan antara lain metil bromida, 
hidrogen phosfin dan sulfuril fluorida, gas ini dimasukan kedalam ke 
sebuah ruang tertutup, kedap udara dengan konsentrasi yang cukup 
dan dengan waktu tertentu, proses fumigasi ini membunuh hama di 
semua tahap hidup hama atau membunuh hama yang berukuran lebih 
besar contohnya tikus 

Fumigan sangat beracun untuk semua organisme hidup. 
Prosedur yang benar dilakukan harus oleh fumigator terlatih 
memastikan bahwa fumigan tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan 
manusia dan hewan. Keterampilan dan keputusan yang tepat juga 
diperlukan untuk memastikan bahwa fumigasi berhasil dan tidak 
merusak barang komoditas. 

Fumigasi adalah salah satu cara melestarikan bahan pustaka 
dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur tidak tumbuh, 
binatang mati, dan perusak bahan pustaka lainya terbunuh. Kata 
fumigasi diambil dari kata latin Fumigare yang berarti pengasapan. 
Fumigasi adalah pengendalian hama dan rayap dengan jalan 
memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam ruangan tertutup 
atau kedap udara (tight gas) untuk beberapa waktu dalam dosis dan 
konsentrasi yang dapat dimatikan hama. Fumigasi adalah bahan kimia 
yang pada suhu dan tekanan tetentu dapat menjadi gas beracun bagi 
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organisme pengganggu. Contoh: Methyl Bromida (CH3Br) dan 
Phospin (PH3). 

 
2. Deasidifikasi (Menghilangkan Keasaman pada Kertas) 

Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka 
dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada 
kertas. 

Keasaman yang terkandung dalam kertas menyebabkan 
kertas itu cepat lapuk, terutama kalau kena polusi. Bahan pembuat 
kertas merupakan bahan organik yang mudah bersenyawa dengan 
udara luar. Agar pengaruh udara tersebut tidak berlanjut, maka bahan 
pustaka perlu dilaminasi. Agar laminasi efektif, sebelum dikerjakan, 
bahan pustaka dihilangkan atau diturunkan tingkat keasamannya. Ada 
dua cara menghilangkan keasaman pada bahan pustaka, yaitu cara 
kering dan cara basah. Sebelum ditentukan cara yang mana yang 
tepat, maka perlu diukur tingkat keasaman pada dokumen. Ada 
berbagai alat pengukur tingkat keasaman dokumen yang dibicarakan 
dalam bahan pustaka ini, sehingga pustakawan dapat memilih cara 
mana yang paling mungkin untuk dikerjakan sesuai dengan 
kondisinya.  

Tinta yang dipergunakan untuk menulis bahan pustaka sangat 
menentukan apakah bahan pustaka akan dihilangkan keasamannya 
secara basah, atau secara kering. Kalau tinta bahan pustaka luntur, 
maka cara keringlah yang paling cocok. Kalau menggunakan cara 
basah, harus diperhatikan cara pengeringan bahan pustaka yang 
ternyata cukup sukar dan harus hati-hati. Kalau hanya sekedar 
mengurangi tingkat keasaman kertas dan tidak akan dilaminasi, 
kiranya cara kering lebih aman, sebab tidak ada kekhawatiran bahan 
pustaka robek. Cara kering ini dapat diulang setiap enam bulan, 
sampai bahan pustaka dimaksud sudah kurang keasamannya dan 
dijamin lebih awet. 

Salah satu cara mengukur tingkat keasaman  kertas adalah 
engan membasahi bagian buku yang bersih dengan setetes air bersih, 
dan menggunakan kertas PH. Kita masukkan kedalam air yang kita 
teteskan pada kertas atau buku tadi, tunggu kira-kira dua menit, kita 
akan melihat perubahan warna pada kertas PH tersebut. Dan cara 
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menyesuaikan warna dengan angka yang ada pada kertas PH tersebut, 
kita dapat mengetahui tingkat keasaman pada kertas buku, setelah 
selesai pengukuran, kita harus bersihkan tetesan air tadi dengan lap 
kering halus, agar buku tadi tidak rusak.  

Setelah jelas bahwa kertas memiliki keasamanya, maka kita 
melanjutkan pekerjaan deaudification  yang dapat dilakukan melalui 2 
cara yaitu: 

a. Cara kering dikerjakan jika buku menggunakan bahan tinta 
yang luntur 

b. Cara basah digunakan untuk buku atau kertas yang tintanya 
tidak luntur. 
 

3. Laminasi 
Setelah kertas dihilangkan atau dikurangi sifat asamnya, maka 

untuk memperpanjang umur bahan pustaka perlu diadakan pelapisan 
atau laminasi, terutama bahan pustaka yang lapuk atau robek sehingga 
menjadi tampak kuat atau utuh kembali. Laminasi artinya melapisi 
bahan pustaka dengan kertas khusus, agar bahan pustaka menjadi 
lebih awet. Ada 3 cara melaminasi, yaitu dengan mesin, secara manual 
dan dengan lontar. 

 
a. Laminasi dengan mesin 

1)  Laminasi dengan cara dingin 
Ialah melapisi kedua sisi kertas dengan bahan 

yang disebut film oplas, film oplas ini mengandung lem, 
dan dapat dibuka kembali dengan cara membasahinya 
dengan air. Di Indonesia yang memiliki peralatan ini 
adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di 
Jl.Ampera Raya No.12 Jakarta Selatan 

2)  Laminasi mesin dengan cara panas 
Laminasi dengn cara panas menggunakan kertas 

Cromton untuk melapisi kedua sisi bahan pustaka, kertas 
dipanaskan 70-900C agar kertas Cromton tersebut dapat 
menempel pada bahan pustaka. 
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b. Laminasi dengan manual 
Cara penggunaanya ialah letakkan kertas laminasi di meja 

yang diberikan alas, kemudian bahan pustaka ditempatkan diatasnya, 
kemudian diletakkan kertas laminasi lagi, jadi seperti membuat 
sandwich. Kemudian oleskan acetone yang tersedia di cawan, dengan 
kuas. 

d. Laminasi dengan lontar 
Untuk menjaga kelangsungan hidup lontar, lontar perlu 

dilaminasi , pelaksanaanya sama seperti yang dilakukan pada bahan 
pustaka jenis kertas. Untuk menghindari pengaruh iklim, lontar dapat 
dilapisi dengan minyak sereh. Cara itu dilakukan agar lontar tidak 
kaku dan terhindar dari gangguan serangga. 

Pertimbangan yang perlu diambil dalam melaminasi suatu 
bahan adalah bahan tersebut harus bersih dan dikurangi tingkat 
keasamannya. Cara lain selain laminasi adalah enkapulasi. Enkapulasi 
adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan fisik misalnya 
rapuh karena umur. Yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 
enkapulasi adalah kertas harus bersih, kering dan bebas asam. 
4. Enkapulasi 

Enkapulasi adalah salah satu cata melindungi kertas dari 
kerusakan yang bersifat fisik, misalnya rapuh karena umur, pengaruh 
asam, karena dimakan serangga, kesalahan penyimpanan dan 
sebagainya. 

Pada umumnya kertas yang akan dienkapulasi berupa kertas 
lembaran seperti Naskah kuno, Peta, Poster,dsb yang umumnya 
bersifat rapuh. 

Perbedaan antara laminasi dan enkapulasi ialah bahwa pada 
laminasi bahan pustaka menempel dengan pembungkusnya, 
sedangkan enkapulasi bahan pustaka tidak menempel, sehingga kalau 
diperlukan bahan pustaka bisa diambil dengan utuh, dengan cara 
menggunting bagian tepi plasti pelindungnya. 
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B. Keuntungan Fumigasi 

Beberapa keuntungan fumigasi adalah:  
1. Menjangkau hama hingga ke tempat yang paling 

sulit/tersembunyi (di dalam komodit). 
2. Efektif mengendalikan seluruh stadia hama (telur, larva, pupa 

& imago) 
3. Tidak meninggalkan residu sehingga tidak berbahaya bagi 

konsumen akhir 
4. Tidak merusak/merubah komoditi (fisik & komposisi) 

 
C. Jenis-jenis Fumigasi 
1. Berdasarkan Kebutuhan Penanganannya 

a. Fumigasi Perawatan : dilakukan untuk mengendalikan hama 
bagi komoditas (produk) dalam penyimpanan (storage) 
maupun property (rumah, gedung dll). 

b. Fumigasi tindakan karantina : pengendalian hama bagi 
komoditas sebagai suatu syarat karantina. Umumnya 
dilakukan untuk kepentingan eksport. 

2.   Menurut aplikasi pengerjaannya. Fumigasi termininya terbagi 
menjadi: 

a. Space fumigation : perlakuan fimugasi pada seluruh 
wadah/ruangan misalnya: silo, kapal, rumah dan lain-lain. 

b. Under sheet fumigation: pelaksanaan terbatas pada komuditas 
yang akan difumigasi dengan melakukan penyungkupan di 
bawah plastik.  

c.  Container fumigation: fumigasi untuk komoditas didalam 
container. 

3.   Standar Pengerjaan Fumigasi Termininya 
a. Barantan-AQIS: fumigasi dengan standar pengerjaan yang 

sesuai dengan persyaratan Badan Karantina Nasional 
(Barantan). Departemen pertanian dan AQIS (The Australian 
Quarantine and Inspection Service). Pengertian ini biasannya 
dilakukan untuk kebutuhan ekspor. 

b. ISPM#15: fumigasi pada pallet kayu untuk pengiriman 
komoditi sebagai persyaratan standart ISPM#15 
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(International Standards For Phytsanitary Measures) yang 
merupakan turunan dari tuntutan kemasan kayu bebas hama 
oleh WTO (World Trade Organization) dan FAO. 

 
D. Peralatan dan Perlengkapan 
1.  Perlengkapan keamanan (safety Tools) 

a.  Pakaian kerja wearpack, safety-shoes, helm & sarung tangan 
b. Alat lindung pernapasan: masker, canister 
c. Kotak P3K, Tabung Pemadam kebakaran 
d. Tanda peringatan: Yellow line, stand-up sign 

2. Perlengkapan Monitoring 
a. Leak detector: electronic leak detector, lampu halide 
b. Gas detector tube 
c. Gas concentration gauge (riken interferometer) 
d. Sampling tubes 

3. Aplikator fumigasi  
a. Fumigasi: methyl Bromide (CH3Br,Phospin Ph3) 
b. Selang gas, Connector (cylinder draw), Nozzles & T-Pieces 
c. Sungkup (plastik) fumigasi 
d. Pemberat: Sand Snake, Water Snake 
e. Pendukung lain: kipas, pemanas (evaporiser), isolasi, klem, 

senter, tali, timbangan dan lain-lain. 
 

E. Bahan Kimia yang Digunakan 
Fumigasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, 

misalnya : 
1. Carbon Disulfit (CS2) 
2. Carbon Tetra Cloride (CCL4) 
3. Methyl Bromidhe (CH3Br) 
4. Thymol Cristal 
5. Hydrocianide 
6. Ethylene Oxide 
7. SulphurFluoride 

Yang perlu dipersiapkan sebelum  diadakan fumigasi adalah 
ruangan, peralatan dan bahan yang akan difumigasi. 
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F. Bahan yang Difumigasi 

Semua bahan pustaka dapat difumigasi, termasuk lontar 
maupun bahan dudibuisual yang dianggap perlu. Beberapa jenis buku 
yang bersampul kulit, menurut Hickin (1985;159) tidak boleh 
difumigasi dengan bahan kimia jenis Methyl Bromide atau Ethylene 
Oxida.  

Insektisida adalah cara yang baik untuk menghilangkan 
serangga di perpustakaan, tetapi memiliki efek samping yang 
berbahaya terhadap lingkungan terutama kalau kurang control. 

 
G. Pelaksanaan  
1. Fumigasi dengan Carbon Disulfit (CS2) 

Fumigasi yang menggunakan Carbon Disulfit (CS2) yang 
dicampur dengan Carbon Tetra Clorida (CCL4), dengan 
perbandingan 1:1 dalam 1 liter dapat digunakan ruangan seluas 2m3 
2. Fumigasi dengan Methyl Bromida (CH3Br) 

Tiap satu meter kubik ruangan diperlukan 16-32 gram Methyl 
Bromida 
3. Fumigasi dengan Thymol Cristal 

Tiap satu meter kubik diperlukan Thymol Cristal sebanyak 50 
gram 
4. Fumigasi dengan menggunakan napthaline 

Untuk satu meter kubik ruangan, diperlukan 810 gram 
napthaline 

 
 

H. Prosedur Pekerjaan 
1. Verifikasi (Survey): Memeriksa tipe dan volume komoditi 

a. Cakupan hama: untuk mengukur dosis dan waktu pelaksanaan 
b. Waktu kosentrasi: waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
konsentrasi tertentu 
c. Lokasi fumigasi: aman dari gangguan cukup 

pencahayaan,ventilasi baik,lantai datar dan solid. 
2. Persiapan 

a. Keamanan dan keselamatan: informasi kepada seluruh pihak  
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b. Posisi komoditi: rapid dan bersih 
c. Penempatan dan penyebaran pipa gas & selang monitoring 
d. Lokasi fumigasi: aman dari gangguan, cukup pencahayaan, 

ventilasi baik, lantai datar dan solid. 
3. Pelaksanaan: pelepasan gas 
4. Monitoring: monitoring awal & akhir 
5. Aerasi: pembebasan fumigant sehingga status aman buat manusia 

(Threshld Limit Value) 
6. Penerbitan sertifikasi. 
 
I. Ruang fumigasi 

Pekerjaan fumigasi ini harus dilengkapi dengan : 
1. Ruangan,lemari atau kotak tertentu. 
2. Perlengkapan petugas seperti topeng penahan gas dan baju 

laboratorium 
3. Bahan kimia untuk proses pengasapan 
4. Kipas angin atau blower dan alat pembersih 

 
Berikut ini beberapa contoh sebagai pedoman fumigasi: 

1. Fumigasi untuk buku-buku yang berjumlah besar, tempat 
mengadakanya ialah diseluruh gedung atau seluruh ruangan 
penyimpanan bahan pustaka, bahan yang digunakan 
Hydrogen Cyadine, Methyl Bromide, 

2. Fumigasi untuk beberapa ratus buku. Ruangan yang 
digunakan untuk keperluan fumigasi ialah ruangan khusus 
yang dihama udarakan, bahan yang didinginkan ialah Ethlene 
Oxide dan Carbondioxide 

3. Fumigasi untuk beberapa ratus buku. Ruangan yang 
digunakan ialah ruangan khusus, bahan yang digunakan ialah 
Methyl Bromide. 

4. Fumigasi untuk beberapa buah buku, ruangan yang 
digunakan ialah lemari yang tidak dapat masukan udara, 
kotak atau kaleng biskuit yang tertutup, bahan yang 
digunakan kristal paradichlorobenzene. 
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J. Kegiatan Fumigasi Buku di Perpustakaan Museum 

Nasional 
Koleksi merupakan aset vital baik pada museum maupun 

perpustakaan. Dengan koleksi yang terawat dan berkualitas maka 
pengunjung akan semakin kerasan bermanja-manja dengan koleksi 
tersebut. Namun ketika di hadapkan pada cuaca tropis di Indonesia 
khususnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perpustakaan 
maupun museum untuk mensiasati koleksi-koleksinya tetap awet dan 
prima. Dengan cuaca lembab akan memicu berbagai jenis jamur dan 
hewan-hewan kecil yang siap menyantap seluruh koleksi yang ada. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah itu 
semua adalah dengan melaksanakan proses fumigasi secara berkala 
pada koleksi. Salah satu bentuk kegiatan konservasi adalah perawatan 
buku perpustakaan yang rutin dilakukan ± setahun sekali. Tahun 2012 
program perawatan buku perpustakaan ditujukan pada buku terbitan 
lama milik Bataviasch Genootschaap, yaitu TBG, notulen, 
oudheidkundig versla, detoonkuust van Bali. Kondisi buku  
berlubang-lubang,  berdebu, rapuh, kering , dan terjadi perubahan 
warna kertas menjadi kecoklatan. 

Kegiatan yang dilakukan adalah fumigasi yang bertujuan   
mematikan telur dan larva serangga yang menyerang buku. Jenis 
serangga yang umumnya menyerang buku adalah silverfish dan kutu 
buku.  Sayangnya pada observasi kali ini tidak ditemukan serangga 
yang mati maupun yang hidup di dalam buku namun ditemukan 
indikasi adanya serangan serangga berupa lubang-lubang pada buku.    

Serangga menyukai buku karena buku mengandung selulosa.  
Jika temperatur dan kelembaban udara mendukung , maka serangga 
dapat berkembang biak di dalam buku.  Oleh karena itu perlu 
dilakukan fumigasi.   
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 Tahap kegiatan fumigasi di Perpustakaan Museum Nasional 
adalah: 

1. Mengukur dan mempersiapkan plastik yang akan digunakan 
untuk menutup  rak buku. 
 

   
                       Gambar.4                               Gambar. 5 
 

2. Menyusun buku dan memberi pembatas antar lembar buku 
dengan menggunakan kertas agar letak buku tidak terlalu 
rapat sehingga fumigant yang digunakan bisa meresap ke 
seluruh permukaan buku. 
 

   
                      Gambar.6                                     Gambar. 7 
 

3. Beberapa buku diletakkan dalam kantong plastik dengan 
memberi catatan lokasi asal rak.  Tulis dalam label nomor rak 
dan baris serta judul buku dan ditempel  label di luar 
kantong. 
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Gambar.8                                  Gambar. 9 
 

4. Menutup rapat rak buku dengan plastik serta menggunakan 
perekat lakban hitam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        Gambar. 10                                Gambar. 11 
 

5. Melakukan pengetesan ada atau tidak kebocoran pada plastik 
dengan menggunakan kapur barus.  Kapur barus dimasukkan 
dalam rak dan tutup rak dengan menggunakan plastik.  
Indikasi yang digunakan adalah jika tidak tercium  bau kapur 
barus di ruangan maka dapat dipastikan plastik tidak bocor. 

6. Memasukkan wadah berupa cawan petri pada setiap rak buku 
dan wadah karton pada setiap kantong untuk tempat 
meletakkan fumigant. 
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Gambar. 12 
 

7. Masukkan fumigant pada setiap rak dan setiap kantong. 
8. Ikat kantong dengan tali dan tutup rapat rak dengan 

menggunakan plastik serta perekat lakban hitam. 
9. Fumigasi dilakukan selama ± 1 minggu sampai menguap. 
10. Setelah seminggu buka kantong dan rak buku.  Diamkan 

selama ± seminggu agar  gas fumigant benar-benar 
menghilang dari dalam rak maupun kantong. 

 
K. Reprografi  

Reprografi dalam kegiatan perpustakaan merupakan salah 
satu unit kegiatan perpustakaan yang mempunyai tugas memenuhi 
kebutuhan barang cetakan untuk keperluan sehari-hari perpustakaan 
untuk disebarkan berupa informasi dalam bentuk barang cetakan, 
mempebaiki koleksi perpustakaan yang rusak dan membuat keperluan 
perpustakaan. 

Reprografi adalah seni menghasilkan selembar atau beberapa 
kopi dokumen dengan menggunakan fotografi atau peralatan lainnya 
yang dapat memproduksi atau mereproduksi gambar visual, kata-kata, 
tanda, gambar dan lain-lain untuk keperluan administrasi dan 
perdagangan. 

Menurut Landau T dalam encyklopedia of Librarianship 
menyebutkan bahwa reprografi adalah “ the art produsing single or 
multiplecopies of document weter by photographic or other means” 
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(seni menghasilkan selembar atau beberapa copi  dokumen dengan 
menggunakan  fotografi atau peralatan lainnya). 
Menurut Institute of Reprographic Technology: “ can be defined as 
the production and reproduction of visual images for administration 
(dapat didefinisikan sebagai sebuah proses produksi/reproduksi 
gambar, visual kata-kata, tanda, gambar dan lain-lain untuk keperluan 
administrasi dan perdagangan). 

Dalam kegiatan administrasi perpustakaan, terdapat beberapa 
barang cetakan yang dapat dihasilkan melalui kegiatan reprografi, 
antara lain: Media pengumuman  persyaratan menjadi anggota, 
formulir pendaftaran, kartu anggota, kop surat, amplop dan lain-lain. 
Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta adanya ledakan 
informasi literasi maka pustakawan saat ini dituntut untuk 
menginformasikan  ledakan informasi literasi tersebut kepada 
masyarakat yang membutuhkan informasi literasi melalui berbagai 
media seperti: pamflet, brosur majalah, koran dan lain-lain. 

Unit yang bertanggung jawab memproduksi brosur atau 
pamflet di perpustakaan disebut unit reprografi. Biasaanya 
pustakawan hanya menyerahkan naskah aslinya kepada unit reprografi  
dan naskah tersebut diolah menjadi barang cetakan  berupa pamflet 
dan brosur sesuai dengan permintaan. Hal ini akan dapat menghemat 
waktu dan biaya dibandingkan dengan barang cetakan diberikan oleh 
perusahaan lain di luar perpustakaan. Selain itu unit reprografi 
mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kandungan informasi 
bahan pustaka melalui kegiatan alih media dari bentuk tercetak 
menjadi bentuk lain seperti digital. 
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BAB VII 
PENJILIDAN 

 
Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam 

perpustakaan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu tujuan 
buku, kegunaan buku, bahan yang diperlukan serta biaya. Buku 
merupakan kumpulan kertas yang mempunyai struktur saling terikat 
satu sama lain agar struktur itu tidak lepas satu sama lainya maka 
buku perlu dijilid. Struktur buku terdiri dari segi, foredge, kertas 
huungan badan buku, papan jilidan, ikatan timbul,  groove, dsb. 
Kualitas penjilidan ditentukan oleh bahan yang digunakan serta 
kemahiran penjilid. Arah serat kertas merupakan hal yang penting 
agar jilidan rapi dan kuat. Alat yang digunakan dalam penjilidan yaitu: 
pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, 
gergaji, jarum, benang, pengepres dan sebagainya 

Dalam penjilidan buku perlu dipersiapkan secara baik agar 
hasil penjilidan kuat dan rapi. Dua hal dalam persiapan penjilidan 
yaitu penghimpunan kertas-kertas / bahan pustaka dan 
penggabungan. Penghimpunan dikerjakan secara teliti agar nomor 
halaman tidak teracak. Agar penjilidan hasilnya sesuai dengan apa 
yang kita inginkan si penjilid harus menguasai tata cara penjilidan. 
Lima macam jilidan yang dapat kita pilih yaitu jilid kaye, signature 
binding, jilid lem punggung, spiral, serta jilid lakban. Hal lain yang 
perlu diperhatikan pada penjilidan buku adalah pemasangan lembar 
pelindung pada blok buku sebelum sampul buku dipasang. Lembar 
pelindung biasanya .menggunakan kertas gassing, Samson /HVS 100 
gram. 

 
A. Sarana Penjilidan 

Penjilidan buku adalah proses cara melipat dan menyusun 
lembaran kertas yang telah dicetak dalam urutan semestinya, 
kemudian dijadikan satu dengan sesuatu cara (A guide to Book 
Publishing). Penjilidan dapat pula dilihat sebagai proses penggabungan 
lembaran-lembaran kertas lepas menjadi satu, yang dilindungi dengan 
ban atau sampul. 
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Dari segi penjilidan buku dapat dikategorikan menjadi 2 
yaitu: 

1. Buku yang berulang kali dibuka-buka dan di baca maka 
penjilidannya harus kuat contohnya : buku pelajaran, kamus, 
roman, alamat. 

2. Buku yang dibaca hanya sekali baca contohnya: kumpulan 
majalah dalam 1 tahun, buku peringatan, buku petunjuk 
pameran dan lain-lain. 
Dalam menjilid buku wajah luar dan cara menjilidnya harus 

memperhatikan faktor faktor berikut ini: 
1. Tujuan buku sesuai dengan golongan 
2. Pemakaian buku, sering atau jarang dibaca 
3. Harga jual buku 

Dalam menentukan cara penjilidan harus memperhatikan: 
1. Apakah buku harus dijilid dengan kuat? 
2. Apakah penjilidannya harus mewah? 
3. Apakah harus lentur? 
4. Apakah harus terbuka rata? 
5. Apakah harus mencolok untuk promosi? 
6. Apakah harus tebal atau justru harus kompak? 

Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara 
pengerjaannya yang harus memperhatikan pula biaya yang akan 
dibayar oleh pemesan. 

 
B. Peralatan Penjilidan di Perpustakaan 

Pada ruang penjilidan di dalam perpustakaan biasanya 
dilengkapi dengan peralatan seperti ini : 

1. Mesin Potong, yaitu mesin yang digunakan untuk memotong 
kertas menurut ukuran yang diperlukan. Mesin ini digerakkan 
oleh mesin atau dengan menggunakan tangan. 

2. Alat potong tacip (untuk memotong karton). Alat ini 
digunakan untuk memotong karton menurut ukuran yang 
diperlukan. 

3. Mesin lipat kertas yaitu mesin untuk melipat lembaran kertas 
yang telah dicetak ukuran plano atau setengah plano untuk 
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dijadikan kuras. Alat ini digerakkan menggunakan tangan 
atau mesin. 

4. Alat pres buku. Alat ini digunakan untuk mengepres buku 
baik satu atau beberapa eksemplar buku yang telah dijahit 
atau dilem punggungnya sehingga menjadi padat. Alat ini 
digerakan menggunakan tangan atau mesin. 

5. Mesin pelubang. Mesin ini digunakan untuk membuat kertas. 
Biasa digunakan untuk membuat lubang kartu katalog, 
ukurannya bermacam-macam dan pada umumnya digerakkan 
oleh listrik. 

6. Mesin pengumpul halaman per halaman (collator). Mesin ini 
digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun 
kertas/lembaran kertas sesuai dengan nomor halaman 
menjadi blok buku. 

7. Mesin jahit kawat yaitu mesin yang digunakan untuk menjilid 
dengan kawat. 

8. Mesin jilid yaitu mesin untuk memberkas kuras menjadi blok 
buku digerakkan dengan listrik. 

9. Mesin pengelem, yaitu untuk mengoles lem pada sisi kertas, 
lengan buku. 

10. Mesin jilid spiral yaitu mesin untuk membuat lubang pada 
pinggiran lembaran kertas. 

 
C. Bahan-bahan untuk Penjilidan 

1. Karton (berbagai ukuran) adalah kertas tebal dengan berat 
dasar antara 150-160 gram/m². 

2. Kertas manila adalah kertas berwarna kuat, biasanya terbuat 
dari serat manila, sisal, goni, kapas, pulp kayu kimia. 

3. Kertas marmer yaitu kertas dengan berat dasar antara 50-80 
gram/m². 

4. Kertas HVS yaitu kertas tulis bebas kayu. 
5. Kertas pembungkus 
6. Pita jahit/rimpis 
7. Pita baca/pembata 
8. Pita capital 
9. Benang jahit 
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10. Benang kawat 
11. Kain kasa 
12. Lem vinil 
13. Spiral bermacam-macam ukuran 

 
D. Jenis-jenis Penjilidan 

Cara-cara menjilid ini antara lain: 
1. Spiral, adalah cara menjilid buku dengan spiral plastik yang 

disusupkan dalam lubang-lubang peforasi pada lubang buku 
2. Jahit kawat, adalah cara menjilid buku/majalah dengan 

menggunakan kawat. Bahan yang digunakan adalah benang 
kawat. 

3. Jahit benang adalah cara menjilid buku dengan menggunakan 
benang. Bahan yang digunakan adalah benang dan jarum 
jahit. 

4. Lem punggung blok buku adalah satu sistem menjilid buku 
tanpa menjahit kuras-kuras menjadi blok buku, penjilidan ini 
dapat dikerjakan dengan mesin yang bekerja secara otomatis 
yang disebut perfect binding. Bahan yang digunakan adalah 
lem panas. 

Beberapa macam bentuk jilidan yang dapat diketahui, antara lain: 
1. Jilid blok (badding) contohnya : blok note, buku ilmiah. 
2. Jilid jahit kawat sisi punggung (side sitch) contohnya diktat-

diktat yang menggunakan sampul lunak 
3. Jilid jahit kawat punggung (saalestich signature) contohnya : 

majalah, brosur. 
4. Jilid jahit benang sampul lunak (sewed soft cover). 
5. Jilid sampul keras (case bound) 
6. Jilid (jilid dengan plastik spiral). 

 
E. Cara Menjilid dan Memperbaiki ID Cetak 
1. Menjilid kertas yang sudah rusak 

Langkah-langkah menjilid buku: 
a. Spiral: 

1) Susun halaman hingga menjadi buku 
2) Cek kebenaran halaman 
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3) Beri sampul buku 
4) Setel pisau-pisau pada mesin spiral sesuai dengan 

panjang buku 
5) Letakkan punggung buku di bawah sepanjang pisau 

spiral 
6) Tekan handel ke bawah 
7) Buku diangkat dari mesin spiral 
8) Handel ditarik keatas 
9) Letakkan spiral yang akan digunakan tempat untuk 

spiral buku 
10)  Tempatkan buku pada ujung-ujung spiral,tekan 

handel ke bawah 
11) Angkat buku dari mesin spiral 
12) Buku dipotong sesuai dengan ukuran yang 

ditentukan 
13) Selesai 

 
b. Jahit kawat 

1) Susun halaman hingga menjadi buku 
2) Cek kebenaran halaman 
3) Lipat tengah-tengahnya dengan tangan 
4) Beri sampul 
5) Masukan benang pada mesin 
6) Setel mesin jahit 
7) Setel ketebalan buku 
8) Hidupkan mesin 
9) Letakan buku di mesin jahit 
10) Setelah itu pres dengan mesin pres 
11) Buku dipotong menurut ukuran 
12) Selesai 

c. Mesin jahit benang 
1) Susun halaman hingga menjadi buku 
2) Cek kebenaran halaman 
3) Lipat tengah-tengahnya dengan tangan 
4) Susunan kuras hingga membentuk buku 
5) Setel tempat sesuai dengan ukuran buku 
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6) Setel jarum sesuai dengan panjang buku 
7) Masukkan buku pada tempatnya 
8) Hidupkan mesin, adakan uji coba 
9) Periksa hasil jahitan 
10) Bila sesuai pekerjaan menjahit dapat segera dimulai 
11) Buku pres agar mampat 
12) Beri sampul 
13) Selesai 

d. Lem punggung 
1) Dengan mesin  

(a) Susun halaman 
(b) Susun kuras menjadi buku 
(c) Periksa kebenaran halaman 
(d) Panaskan lem 
(e) Setel tebal punggung buku 
(f) Jalankan mesin 
(g) Ratakan punggung buku, lalu lem secara maksimal 
(h) Lipat sampul sesuai dengan tebal punggung buku lalu 

pres 
(i) Potong sesuai ukuran yang dinginkan 
(j) selesai 

2)  Dengan tangan 
(a) Susun halaman 
(b) Susun kuras menjadi buku 
(c) Periksa kebenaran halaman 
(d) Potong punggung dengan mesin potong 
(e) Jepit tengah-tengah buku 
(f) Lipat ke kiri dan ke kanan lalu di lem 
(g) Rapatkan punggung buku dengan tangan 
(h) Beri potongan kertas dorrslag pada punggung buku 
(i) Pres buku 
(j) Bersihkan kertas doorslag 
(k) Lipat sampul sesuai dengan lebar buku bagian atas 
(l) Beri lem pada punggung buku 
(m)Ratakan punggung buku dengan menggunakan tulang 

pelipat 
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(n) Potong sesuai dengan ukuran 
(o) Selesai 

Penjilidan diharapkan dapat membantu penyediaan 
kebutuhan perpustakaan seperti kartu, katalog, amplop besar, kotak 
majalah, berikut adalah beberapa alat pelindung, untuk melindungi 
lembaran informasi agar tidak kotor, hilang, atau rusak. Alat tersebut 
terutama adalah portapel dan selubung buku. 

Jenis-jenis portapel: 
1. Portapel geser yaitu 2 lembar karton dengan atau tanpa kertas 

tempelan yang digunakan satu sama lain dengan 1 lembar pita 
yang dapat digeser. 

2. Portapel dengan punggung geser. 
3. Portapel dengan punggung tetap 
4. Portapel dengan punggung tetap dan diberi katup debu 

 
Selubung buku adalah alat untuk melindungi bahan pustaka 

dari kerusakan. 
2.  Perbaikan buku 

a. Jenis-jenis perbaikan 
1)  Sebagian halaman lepas atau hilang 

Jilid lem punggung. Bahan pustaka halamannya 
harus dicarikan penggantinya dari buku yang sama dengan 
cara memfotocopy. 

2) Jahit dengan benang 
b. Halaman sobek 

Bila halamannya sobek harus disambung dengan cara 
menempelkan kertas transparan di bagian atas dan bawah, lalu 
dilem dengan lem kanji, karena lem ini tidak menutupi tulisan dan 
tidak merusak kertas. 
c. Rusak punggung bukunya 

Perbaikan dapat dilakukan dengan menempelkan 
kain linen sepanjang dan selebar buku di tambah 1 atau1,5 
cm yang menempel pada sampul buku. 

d. Rusak sampul bukunya 
Menempelkan kertas sampul sejenis judul dpat 

ditulis dengan spidol atau sablon. 
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3.  Prosedur perbaikan buku 
a. Memperkuat engsel buku yang longgar 
b. Mengganti lembar pelindung yang sobek 
c. Menempelkan linen baru pada punggung sampul buku 
d. Perbaikan buku dengan menggunakan sampul asli 
e. Memperbaiki kembali punggung sampul buku 
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BAB VIII 
PETA, SLIDE, FOTOKOPI DAN TINTA 

 
A. Peta 
1. Pelestarian Koleksi Peta 

Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk 
menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. 
Karena itu ada bermacam-macam jenis peta, misalnya peta geografis, 
peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi dan 
sebagainya.  

Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus 
dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian 
pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan 
ukuran, serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka 
ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut maka 
diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula.  

Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi 
menegenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil 
tambang, bahasa dan sebagainya yang sangat berharga. 

Ada beberapa contoh peta diantaranya : peta perdagangan, 
peta navigasi, peta hasil bumi, peta hasil tambang, peta wisata, peta 
kependudukan, peta geografis, dan sebagainya. 

Bentuk bumi serta jarak antara satu tempat dan tempat yang 
lain sangat akurat jika dikemas dalam bentuk Globe. Globe adalah 
semacam tiruan bumi. Hampir segala informasi dapat dikemas dalam 
bentuk peta dan globe. Tinggal kepandaian dalam memanfaatkan 
grafik dan tanda-tanda atau simbol-simbol yang jelas dan mudah 
dipahami. 

Peta adalah bahan pustaka yang unik, tidak menyerupai buku, 
majalah ataupun surat kabar, atau bahan audiovisual lainnya. Peta 
dalam hal ini termasuk atlas dan globe, merupakan salah satu sumber 
informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk 
keperluan bisnis. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai arsip dimana 
arsip tersebut dapat merekam sumber data dari kegiatan manusia 
dalam kehidupan sosial atau keadaan geografis. 
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Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan 
karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. 

 
2. Cara Perbaikan Peta 

Memperbaiki peta harus disesuaikan dengan penyebab 
kerusakannya. Kerusakan peta dapat digolongkan ke dalam:  

a. Kerusakan kimiawi yaitu biasanya disebabkan oleh 
kandungan asam yang terdapat dalam kertas. Ini dapat 
berupa hilangnya warna atau melemahnya kertas. 

b. Kerusakan mekanis yaitu kerusakan yang disebabkan faktor 
luar, misalnya karena kelembapan, kekeringan dan karena 
lipatan. 

Penyimpanan yang baik bagi peta meliputi tiga hal yaitu: 
a. Bentuk lemari dan rak yang sesuai dengan ukuran peta. 
b. Letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga  

mudah untuk dicapai oleh pemakai. 
c. Bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. 

 

B. Slide 
Slide merupakan salah satu jenis bahan audio-visual yang 

banyak digunakan di perpustakaan terutama untuk mendukung 
pengajaran dan penelitian. 

Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang, untuk 
membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. 
Semua proyektor menggunakan prinsip cahaya dan bayangan yang 
secara intens dijuruskan ke atau melalui materi yang akan 
diproyeksikan, dikirim melalui system optic yang bisa digunakan pada 
alat tersebut lalu diproyeksikan ke layar. 

 
Ada beberapa jenis slide diantaranya: 

1. Lantern Slide 
Slide ini sudah dikenal sejak perang dunia II, 

biasanya slide ini dibuat dari sepotong gelas tipis, 
permukaannya dapat berupa emulsi fotografi, lapisan gelatin 
atau gelas jernih. 
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Ada bebarapa keuntungan menggunakan model slide 
ini diantaranya: 

a. Ukurannya besar sehingga dapat lebih 
menggambarkan detail. 

b. Dapat dibuat sendiri dengan tangan yaitu dibuat 
diatas gelas jernih. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan pengajaran yang 
membantu para guru. 

d. Murid dapat menggunakan dalam membuat 
laporan, dalam menguraikan atau 
menggambarkan suatu masalah. 

e. Dapat untuk memperagakan suatu material baru, 
latar belakang suatu diskusi dll. 
 

2. Slide 2 X 2 
Dunia pendidikan sekarang lebih banyak 

menggunakan slide model ini karena ada beberapa 
keuntungan diantaranya: 

a. Bahannya tidak mudah pecah, karena bukan 
dari gelas/ kaca, tetapi dari film ukuran 35 mm. 

b. Ringan dan mudah dikirim. 
c. Pembuatannya praktis, yaitu dengan kamera 

foto 35 mm; 
d. Harganya relative murah. 
e. Dapat dibuat gambar berwarna sehingga lebih 

mengesankan dan menarik bagi para pembaca 
perpustakaan. 
 

3. Slide dengan Suara 
Pengiriman suara komentar pada slide kini makin 

lazim digunakan. Misalnya tentang suatu wisata, mulai dari 
keberangkatan, acara-acara di tempat wisata hingga 
kembalinya lagi dapat direkam dengan runtut. Pembuatan 
slide tidak perlu seruntut pembuatan film strip, sebab 
penyusunan cerita dapat dilakukan setelah slide selesai dibuat. 
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4. Proyektor untuk Slide 
Pada umumnya pada jenis ini mudah 

penggunaannya, selain itu harganya pun relatif murah 
tergantung besar kecilnya watt dan otomatis/semiotomatis. 
Keistimewaannya adalah memungkinkan pembicara berdiri 
bebas di muka kelas, sementara penyajian slide berlangsung 
terus dengan menggunakan remote control. 

 
5. Pemeliharaan Slide 

Ada bebarapa hal yang dapat dilakukan dalam 
pemeliharaan slide, diantaranya: 
a. Perhatikan tempat penyimpanan, harus tertata sehingga 

tidak menghabiskan ruang yang tersedia. 
b. Bebas dari cahaya luar/ cahaya langsung dari lampu 

ataupun dari matahari karena dapat merusak warna pada 
slide. 

c. Hindarkan dari debu, karena jika slide terkena debu dan 
kurang hati-hati dalam membersihkannya akan 
menimbulkan kerusakan pada slide bagian emulsi yang 
mudah sekali tergores bahkan oleh debu sekalipun. 

d. Bebas dari kelembaban, jika control kelembaban jelek 
maka dapat timbul jamur. 

e. Hindarkan dari goresan karena akan mempengaruhi pada 
tampilan slide setelah terproyeksikan. 

f. Pastikan tidak ada kerusakan, kabel putus atau lensa yang 
kotor pada proyektor. 

 
6. Kelebihan Slide 

a. Pembuatan slide tidaklah sukar asal kita mengetahui 
cara menggunakan kamera untuk keperluan potret 
memotret. 

b. Slide dapat ditempatkan secara berkelompok atau 
tunggal. 

c. Slide mudah dipakai dan dapat digunakan untuk 
kelompok yang banyak anggotanya maupun 
perorangan. 
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C. Fotocopy 
Dewasa ini banyak perpustakaan yang menggunakan alat ini, 

terutama perpustakaan khusus yang koleksinya sebagian besar adalah 
majalah profesional yang memuat artikel mutakhir bagi para 
pembacanya. 
Ada bebarapa keuntungan menggunakan fotokopi di perpustakaan 
diantaranya: 

1. Untuk menjaga keawetan buku, misalnya buku yang akan 
dipinjan lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan. 

2. Buku yang tidak bisa dipinjam keluar, bisa dibuat 
fotokopinya sehingga bukunya tidak dikhawatirkan hilang 
atau rusak. 

3. Bagi pembaca akan mempermudah mengkopi artikel-artikel 
majalah atau bagian-bagian buku sesuai dengan minat 
pembaca. 

4. Bagi pembaca diuntungkan karena tidak perlu keluar 
perpustakaan untuk mengkopi bahan yang diperlukan. 
 

Selain itu ada beberapa kerugian dalam penggunaan fotokopi, 
diantaranya: 

1. Banyak buku atau majalah yang rusak karena dalam 
penjilidan kurang memperhatikan punggung buku. 

2. Tinta fotokopi mudah pudar oleh sinar  
3. Tinta fotokopi dapat saling menempel pada halaman, 

terutama kalau disusun terlalu padat atau ditindih berat. 
 

D. Tinta 
1. Bahan Dasar Tinta 

Bahan dasar tinta ialah mineral yang berupa garam besi yang 
dicampur dengan rendaman kulit kayu oak semacam kayu jati tetapi 
daunnya kecil diberi warna agak gelap.Hasilnya adalah tinta yang biru 
kehitaman. 
2. Macam Tinta 

a. Tinta Tulis, terbuat dari bahan tersebut diatas, hanya bahan 
mineralnya disesuaikan dengan kebutuhan cetakan. Tinta tulis 
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dapat dibedakan menjadi tinta tulis permanen dan tinta tulis 
luntur. 

b. Tinta Cetak, tinta cetak sifatnya lebih kental dari tinta tulis. 
Bahan yang digunakan untuk membuat tinta cetak adalah 
alkyd sintetis, minyak mineral yang berasal dari minyak tanah, 
minyak tung, minyak kedelai, minyak castor. Tinta cetak ialah 
karbon dan pita mesin ketik atau pita computer, bahan 
dasarnya juga seperti tinta cetak tapi dikemas dalam pita dan 
dikeringkan. Tinta stensil juga termasuk jenis tinta cetak. 

c. Bulpoin, terbuat dari bahan celup, pewarna dicampur dengan 
minyak dan damar. Kekentalan tinta bulpoin diantara tinta 
tulis dan tinta cetak, jadi tidak cair sekali seperti tinta tulis, 
juga tidak seperti tinta cetak yang sangat kental. Yang 
termasuk tinta bulpoin adalah tinta untuk bantalan stempel 
yang terbuat dari glycerine atau glycol dan air. 
 

3. Bahaya Tinta pada Kertas 
Tinta meningkatkan keasaman pada kertas, terutama jenis 

tinta iron gall yang terbuat dari asam tanat dan garam besi. Tinta yang 
asam dapat membuat buku menjadi berlubang, mengikuti gerak dari 
tulisan dalam buku tersebut. 

 
4. Syarat yang Diperlukan bagi Tinta 

Syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik adalah sebagai 
berikut: 

a. Menghasilkan tulisan permanen dan warna tinta menjadi 
hitam dalam waktu beberapa hari. 

b. Tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan 
mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus 
pada lembaran. 

c. Tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. 
d. Bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang 

dihasilkan harus lekas kering. 
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BAB IX 
PELESTARIAN NILAI INFORMASI 

 
 

A. Bentuk Mikro 
Bentuk mikro ialah berbagai jenis mikrofilm yang lazim 

digunakan di Perpustakaan. Mikrofilm ini merupakan bentuk lain dari 
bahan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, informasi yang 
terkandung di dalamnya berupa tekstual, ilustrasi, table, gambar, dsb. 

Bentuk mikro ini dapat berupa gulungan mikrofilm, 
mikrofis, operture card, ultrafis, dan mikro opaque. 

Bentuk mikro terutama digunakan oleh perpustakaan yang 
koleksinya diperuntukkan bagi penelitian, seperti pada perpustakaan 
khusus dan perpustakaan perguruan tinggi. Karena bentuknya yang 
kecil, maka penyimpanannya lebih mudah dan pengiriman dari 
penerbit atau distributornya pun lebih murah. 

Bentuk mikro disukai perpustakaan, karena memiliki 
berbagai kelebihan sebagai berikut : 

1. Penghematan ruang merupakan unggulan pertama dari 
bentuk mikro.  

2. Keamanan, bentuk mikro lebih aman jika dibandingkan 
dengan bentuk kertas. Aman karena pembaca umumnya 
tidak membawanya pulang, karena bentuk mikro 
memerlukan alat baca khusus yang hanya dapat digunaan di 
perpustakaan. 

3. Bentuk mikro mudah direproduksi dan diubah bentuknya 
jika kita memiliki master negatifnya, maka sangat mudah 
untuk membuat duplikasinya dengan harga murah. 

4. Bentuk mikro sangat mudah diakses, terutama kalau 
indeksnya baik, konsisten, dan mudah diikuti. 

5. Tidak menyimpang dari bentuk asli jika pemotretannya 
dilakukan dengan baik dan teliti. 

6. Ekonomis karena biaya produksi lebih murah dari produksi 
bahan tercetak, begitu pula biaya pengiriman, penyimpangan, 
dan reproduksinya. 
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Pada perkembangannya kemudian, pada akhir dekade 1960-
an, yang maju adalah teknologi computer, yang ternyata dapat lebih 
berkembag dan memiliki harapan yang lebih cerah bagi perpustakaan 
daripada bentuk mikro. 

 
1. Pembuatan Mikrofilm 

Pembuatan mikrofilm dilakukan karena beberapa 
pertimbangan : 

a. Bahan sudah rusak, sehingga tak perlu disimpan lagi 
b. Bahan masih baru, tetapi nilai fisiknya tidak penting 
c. Bahan sangat penting, kalau tidak dipinjamkan dalam 

bentuk aslinya akan mudah rusak 
d. Ada beberapa penerbit yang khusus menerbitkan 

dokumen dalam bentuk mikrofilm, misalnya IDF 
dari Swiss, dan UMI (University Mikrofilm 
International) yang menerbitkan disertasi di Amerika. 
Mikrofilm adalah istilah umum untuk berbagai 

bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang 
digunakan itu ada dalam berbagai ukuran, misalnya ada yang 
8 mm, 35 mm, 70 mm, dsb. Yang lazim digunakan untuk 
membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm. 

Dari semua mikrofilm diatas diperlukan alat untuk 
membacanya, yang disebut mikrofilm reader atau alat baca 
mikrofilm. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

a. Apakah alat tersebut bisa membuat hardcopy? 
b. Apakah alat tersebut ada di pasaran kita? 
c. Kalau alat tersebut rusak, mudahkah mencari 

pengganti bagian-bagianya? 
d. Kokoh ataukah mudah rusak? 
e. Berapa rasio perbesarannya? 
f. Apakah lensanya bagus dan memberikan gambaran 

yang jelas? 
g. Apakah dilengkapi dengan kipas angin pendingin 

lampu? 
h. Apakah mudah dipelihara? 
i. Apakah mudah dipindah-pindahkan? 
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Agar dapat membuat mikrofilm, seseorang  harus 
mengetahui teknik fotografi. Misalnya mengenal seluk beluk 
kamera, seperti diafragma, asa film, kecepaan 
bidik,manipulasi sinar, dsb. 

 
2. Mikrofilm untuk Surat Kabar dan Majalah 

Surat kabar adalah bahan pustaka yang sangat 
menyusahkan dalam pelestarianya. Hal ini disebabkan surat 
kabar dibuat dari kertas yang cepat rusak. Memang surat 
kabar diperuntukkan kepada dua atau tiga pembaca saja 
kemudian dibuang, tetapi kenyataanya surat kabar juga dapat 
digunakan oleh banyak orang, terutama pada perpustakaan 
umum, sehingga surat kabar menjadi sangat kumal karena 
banyak orang yang menggunakan. 

 
3. Sejarah Mikrofilm 

Penemuan mikrofilm merupakan kemajuan yang luar 
biasa dalam bidang perpustakaan. Perubahan bentuk dari 
kertas ke mikrofilm tidak hanya memudahkan dalam 
penyimpanan maupun transportasi tetapi juga ternyata sangat 
bermanfaat untuk keperluan pelestarian. 

Penggunaan mikrofilm di perpustakaan ini 
sebenarnya dimulai awal tahun 1930, ketika Keyes Metcalf 
mengirimkan tumpukan surat kabar yang sudah robek-robek 
ke perusahaan recordak model A dan B. Beberapa tahun 
kemudian David C.Weber berhasil menemukan system 
pembuatan mikrofilm, yang merupakan tonggak sejarah 
dalam sejarah perpustakaan. 

Pada tahun 1935, Fran L.Polk kepala perpustakaan 
umum The New York Public Library melaporkan bahwa 
dengan adanya bagian layanan mikrofilm, berbagai surat 
kabar diubah dalam bentuk mikrofilm. Misalnya saja surat 
kabar The New York of Tribune untuk terbitan satu tahun 
dibuatkan mikrofilm dari ukuran 35 mm, siap untuk dibaca. 
Begitu pula The New York times edisi Perang Dunia 1, dari 
tahun 1914-1918 tersedia dalam bentuk mikrofilm. 
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4. Reproduksi Mikrofilm 

Dalam melestarikan informasi dari suatu dokumen, 
kita bisa menggunakan teknologi mikrofilm, jika dokumen 
tersebut ditulis pada kertas yang rendah kualitasnya, seperti 
surat kabar, yang jika digunakan oleh banyak pembaca rusak 
dalam waktu singkat padahal informasinya masih diperlukan 
dalam jangka waktu yang lama, maka ada baiknya dibuatkan 
mikrofilmnya. 
 

B. CD Room (Compact Disc Read Only Memory) 
Teknologi video disc, yang semula dicobakan untuk 

pelestarian di The Library of Congress tahun 1982, ternyata telah 
berkembang lebih maju untuk penyimpanan, pngolahan, dan 
penemuan informasi yang handal dewasa ini. 

Sebagai pustakawan di zaman modern ini kiranya tidak salah 
kalau anda mempunyai gambaran mengenai teknologi informasi yang 
memberikan banyak harapan bagi produksi, pengolahan, pemakaian, 
dan pelestarian informasi. Kemudahan untuk menemukan kembali 
informasi yang telah disimpan dalam disc, misalnya dalam bentuk 
CD-ROOM inilah yang memberikan prospek cerah bagi 
perkembangan layanan perpustakaan. 

Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang 
sudah direkam di dalam CD-ROOM tidak dapat dihapus atau 
ditambah pemakai, tetapi hanya dapat dibaca saja oleh pemakai. 

Beberapa keunggulan CD-ROOM, antara lain: 
1. Merupakan sarana penyimpanan informasi berkapasitas tinggi 
2. Memudahkan penelusuran literature 
3. Tahan terhadap gangguan electromagnets 
4. Bagi perpustakaan CD-ROOM memudahkan pembuatan 

catalog 
5. Mempercepat penerbitan. 
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BAB X 
UPAYA PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA  

DI SEKOLAH 
 

Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, bertugas 
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan pustaka untuk 
dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Agar 
bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dapat diguinakan dalam 
jangka waktu yang relatif lama, perlu suatu penanganan agar bahan 
pustaka terhindar dari kerusakan, atau setidaknya diperlambat proses 
kerusakannya, dan mempertahankan kandungan informasi itu yang 
sering kita sebut sebagai preservasi bahan pustaka. 

Perpustakaan sekolah memegang peranan penting, seperti 
yang tertuang dalam Undang-undang Perpustakaan No. 43 tahun 
2007 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “setiap sekolah/madrasah wajib 
menyelenggarakan perpustakaan yang memiliki Standar Nasional Pendidikan”. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan 
kegiatan belajar dan pengajaran pendidikan dituntut untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk 
mencapai keberhasilan di sekolah, perlu didukung oleh seluruh 
komponen sekolah mencakup antara lain kepala sekolah, guru, 
pustakawan, siswa, kurikulum, metode pengajaran, serta berbagai 
fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, yang kedudukannya 
saling mempengaruhi dan mendukung sebagai upaya pencapaian 
keberhasilan tujuan pendidikan. Untuk mencapai sebuah keberhasilan 
pendidikan, maka hal yang paling penting ialah ketersediaan fasilitas 
penunjang  pendidikan yakni perpustakaan. Keberadaan ruang 
perpustakaan dalam sebuah instansi sekolah, dapat memberikan 
peluang yang lebih banyak bagi para siswa untuk berkreasi dan 
mengembangkan diri dengan memperbanyak kegiatan belajar mandiri 
di luar ruangan kelas yakni dengan banyak menyempatkan diri untuk 
membaca buku sebanyak-banyaknya demi memperluas wawasan 
berfikir dan tentunya akan berdampak bagi peningkatan prestasi 
belajar mereka. 
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Keberadaan perpustakaan sekolah adalah hal yang sangat 
penting. Ibarat tubuh manusia, perpustakaan adalah organ jantung 
yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Perpustakaan 
sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar 
keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis 
pengetahuan dan informasi. Perpustakaan sekolah membekali peserta 
didik berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta 
imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warganegara yang 
bertanggungjawab. Syarat mutlak peserta didik untuk dapat 
menggunakan perpustakaan adalah mereka harus bisa membaca dan 
mempunyai minat baca. 

Membaca adalah keterampilan pertama yang diajarkan guru 
kepada peserta didik di bangku sekolah. Pengertian membaca dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 : 72) adalah sebagai berikut: arti 
kata kerja (verb) baca atau membaca adalah (1) melihat atau 
memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya 
dalam hati); (2) mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; (3) 
mengucapkan; (4) mengetahui, meramalkan; (5) menduga; 
memperhitungkan; memahami. Berdasarkan pemahamn membaca 
tersebut, ada empat hal yang menjadi syarat agar kita dapat membaca 
dengan baik yaitu: 
1. Pemahaman Tentang  Huruf 
2. Pemahaman Angka 
3. Pemahaman Tentang Gambar/kode 
4. Pemahaman Bahasa  

Buku merupakan suatu gudang ilmu dan membaca adalah 
kuncinya, begitulah menurut kata pepatah. Tak dapat dipungkiri 
bahwa buku merupakan suatu benda yang berguna untuk 
memperkaya kehidupan dan peradaban manusia. Dengan 
memperbanyak menyempatkan diri untuk membaca buku, maka 
pengetahuan, wawasan, perasaan, dan daya imajinasi seseorang akan 
bertambah. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, 
melalui merekalah Negara ini menaruh harapan dimasa mendatang. 
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka 
perlu diperkenalkan dengan kegiatan membaca. Kegiatan membaca 
ini merupakan hal yang penting sehingga kemampuan dan minat baca 
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siswa SMA/SMK/MA dan sederajat sejak dini perlu untuk 
dikembangkan. 

Dalam abad ini, pentingnya kegiatan membaca semakin 
terasa, ditandai dengan ledakan informasi yang semakin berkembang 
secara besar-besaran. Keadaan ini menempatkan informasi sebagai 
suatu komoditas strategis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga 
tidaklah mengherankan apabila orang berlomba-lomba untuk 
memperkaya dirinya dengan berbagai informasi. Salah satu sarana dan 
wadah untuk peningkatan pengetahuan dalam rangka menguasai 
informasi dan teknologi adalah dengan banyak membaca, yakni 
kegiatan membaca merupakan kegiatan penelusuran literatur 
pembelajaran dengan bahan bacaan. Saat ini, perpustakaan sekolah 
mulai dikembangkan fungsinya, selain sebagai pusat kegiatan belajar 
mengajar, juga berfungsi sebagai pusat sumber informasi dan pusat 
sarana rekreasi edukatif yang menyenangkan bagi masyarakat 
penggunanya terutama para siswa, untuk selanjutnya perpustakaan 
sekolah dapat menjadi tempat membina minat dan bakat siswa 
menuju belajar sepanjang hayat (long life education)( Rohanda, 2000 : 
56). 

Perpustakaan dapat menjadi alat untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan minat baca bila perpustakaan dapat berfungsi sebagai 
pusat belajar. Sebuah perpustakaan yang nyaman dan tenang serta 
mencirikan suatu tempat yang ramah dan meyenangkan bagi siswa. 
Setelah itu, secara aktif dan kontinu membuat berbagai program 
sastra/bacaan untuk menarik minat siswa mengunjungi perpustakaan 
dan memanfaatkan bacaan sebagai bagian dari kebutuhan utama. 
(Bunanta, 2004 : 56). 

Tugas pemeliharaan, perawatan, dan pelestarian bahan 
pustaka bukanlah tugas yang mudah. Sejak zaman dahulu 
perpustakaan telah berusaha untuk mencegah dan mengatasi 
kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor alam, serangga, 
dan manusia. 

Pemustaka manusia sebagai pemustaka juga turut andil 
sebagai faktor perusak bahan pustaka, maka perlu sebuah perhatian 
khusus bagi pengelola perpustakaan agar pemustaka tidak lagi menjadi 
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perusak bahan pustaka dan harus diberdayakan sebagai pihak yang 
ikut serta dalam pemeliharaan bahan pustaka. 

Secara umum menurut kondisi bahan pustaka dapat 
dibedakan atas tiga jenis:   

1. Bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh belum 
berubah warnanya, belum berpenyakit.   

2. Bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian 
sudah diserang serangga sehingga timbul noda-noda 
coklat.    

3. Bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan 
tertentu sehingga memer lukan perbaikan dan 
bahkan ada yang sudah terlalu parah sehingga 
tidak bisa di perbaiki lagi.     
Pemustaka adalah orang atau badan yang menggunakan 

perpustakaan. Hermawan dan Zen (2006) membagi pemustaka 
Perpustakaan menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Anggota. Pemustaka adalah mereka yang telah menjadi 
anggota perpustakaan. 

2. Pembaca. Orang yang membaca berbagai jenis bahan 
pustaka yang tersedia di perpustakaan. 

3. Pelanggan. Dalam hal ini, perpustakaan menganggap 
pemustaka sebagai pelanggan yang harus dilayani. 

4. Klien. Dalam hal ini, hubungan perpustakaan dengan 
pemustaka sudah seperti hubungan pengacara (ahli 
hukum) dengan orang yang dibelanya. Posisi pustakawan 
sudah sebagai penasehat. 

5. Patron. Pada dasarnya patron ini lebih kepada orang-
orang yang peduli dan ikut menyeponsori perpustakaan. 

Satu lagi kelompok pemustaka yaitu perusak, karena ada juga 
pemustaka yang menjadi perusak (destroyers) bahan pustaka. 

Biasanya bahan pustaka perpustakaan dilayankan dengan 
sistem terbuka kepada pemustaka. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk memilih bahan 
pustaka yang diinginkan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
minat baca. Pemustakapun akan memiliki alternatif lain seandainya 
bahan pustaka yang dikehendaki tidak ada, maka ia dapat memilih 
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bahan pustaka yang lain yang sesuai. Namun hal yang sangat 
disayangkan dari dilaksanakannya sistem layanan terbuka ini adalah 
timbulnya tindakan penyalahgunaan bahan pustaka perpustakaan oleh 
pemustaka. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistyo-Basuki (1992:41) 
yang menyatakan bahwa : “Kerusakan fisik seperti dokumen kotor, 
goresan pada foto dan rekaman, halaman koyak, dan coretan pada 
dokumen sering terjadi bila unit informasi terbuka untuk umum.” 
Kerusakan fisik seperti itu adalah salah satu bentuk akibat dari 
tindakan penyalahgunaan bahan pustaka perpustakaan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Soeatminah (1992:) yaitu: “Manusia yang tidak 
bertanggungjawab merupakan perusak yang paling hebat, karena tidak 
hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga hilangnya bahan pustaka.” 
Pemustaka perpustakaan dapat bertindak sebagai lawan atau juga 
kawan dalam usaha pelestarian bahan pustaka. Sulistyo-Basuki 
menegaskan bahwa: “Manusia dalam hal ini pemakai perpustakaan 
dapat merupakan lawan atau juga kawan. Pemakai perpustakaan 
menjadi kawan bilamana dia membantu pengamanan buku dengan 
cara menggunakan bahan pustaka secara cermat dan hati-hati. 
Pengunjung akan menjadi musuh bilamana dia memperlakukan buku 
dengan kasar, sehingga sobek atau rusak.”(Sulistyo-Basuki, 1991:272). 
Pengertian tindakan penyalahgunaan bahan pustaka adalah bentuk 
tindakan perusakan dan pemanfaatan yang salah dari bahan pustaka 
perpustakaan. Obiagwu (1992) menggolongkan tindakan pengrusakan 
bahan pustaka menjadi empat macam yaitu : 
1. Theft (pencurian). Adalah tindakan mengambil bahan pustaka 

tanpa melalui prosedur yang berlaku di perpustakaan dengan 
atau tanpa bantuan orang lain. Pencurian bermacam-macam 
jenisnya, dari pencurian kecil-kecilan sampai yang besar. Bentuk 
pencurian yang sering terjadi adalah menggunakan kartu 
perpustakaan curian. 

2. Mutilation (perobekan). Adalah tindakan perobekan, 
pemotongan, penghilangan, dari artikel, ilustrasi dari jurnal, 
majalah, buku, ensiklopedia dan lain-lain tanpa atau dengan 
menggunakan alat. 

3. Unauthorized borrowing (peminjaman tidak sah). Adalah 
kegiatan pemustaka yang melanggar ketentuan peminjaman. 
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Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, 
pelanggaran jumlah bahan pustaka yang dipinjam, membawa 
pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa melaporkannya 
ke petugas/pustakawan, meskipun dengan maksud untuk 
mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan yang 
belum diproses dari bagian pelayanan teknis. Bentuk lain dari 
peminjaman tidak sah adalah peredaran buku yang tersembunyi 
di dalam perpustakaan untuk kepentingan tertentu atau pribadi. 

4. Vandalism (vandalisme). Adalah tindakan perusakan bahan 
pustaka dengan menulisi, mencorat-coret, memberi tanda 
khusus, membasahi, membakar dan lain-lain (Obiagwu, 
1992:292). Mengenalkan virus secara sengaja pada program 
komputer atau menekan disket database juga termasuk 
perbuatan vandalis. 

 

A. Bahan Pustaka di Perpustakaan 
Secara umum menurut kondisi bahan pustaka dapat 

dibedakan atas tiga jenis:   
1. Bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh belum berubah 

warnanya, belum berpenyakit.   
2. Bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian sudah 

diserang serangga sehingga timbul noda-noda coklat.    
3. Bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat 

kerusakan tertentu sehingga memerlukan 
perbaikan dan bahkan ada yang sudah terlalu parah 
sehingga tidak bisa diperbaiki lagi.     

 
B. Klasifikasi Pemustaka 

Pemustaka adalah orang atau badan yang menggunakan 
perpustakaan. Hermawan dan Zen (2006) membagi pemustaka 
Perpustakaan menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Anggota. Pemustaka adalah mereka yang telah menjadi 
anggota perpustakaan. 

2. Pembaca. Orang yang membaca berbagai jenis bahan pustaka 
yang tersedia di perpustakaan. 
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3. Pelanggan. Dalam hal ini, perpustakaan menganggap 
pemustaka sebagai pelanggan yang harus dilayani. 

4. Klien. Dalam hal ini, hubungan perpustakaan dengan 
pemustaka sudah seperti hubungan pengacara (ahli hukum) 
dengan orang yang dibelanya. Posisi pustakawan sudah 
sebagai penasehat. 

5. Patron. Pada dasarnya patron ini lebih kepada orang-orang 
yang peduli dan ikut menyeponsori perpustakaan. 
Satu lagi kelompok pemustaka yaitu perusak, karena ada juga 

pemustaka yang menjadi perusak (destroyers) bahan pustaka. 
 

C. Jenis-Jenis Kerusakan Bahan Pustaka oleh Pemustaka 
Biasanya bahan pustaka perpustakaan dilayankan dengan 

sistem terbuka kepada pemustaka. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk memilih bahan 
pustaka yang diinginkan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
minat baca. Pemustakapun akan memiliki alternatif lain seandainya 
bahan pustaka yang dikehendaki tidak ada, maka ia dapat memilih 
bahan pustaka yang lain yang sesuai. Namun hal yang sangat 
disayangkan dari dilaksanakannya sistem layanan terbuka ini adalah 
timbulnya tindakan penyalahgunaan bahan pustaka perpustakaan oleh 
pemustaka. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistyo-Basuki (1992:41) 
yang menyatakan bahwa : “Kerusakan fisik seperti dokumen kotor, 
goresan pada foto dan rekaman, halaman koyak, dan coretan pada 
dokumen sering terjadi bila unit informasi terbuka untuk umum.” 
Kerusakan fisik seperti itu adalah salah satu bentuk akibat dari 
tindakan penyalahgunaan bahan pustaka perpustakaan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Soeatminah (1992:) yaitu: “Manusia yang tidak 
bertanggungjawab merupakan perusak yang paling hebat, karena tidak 
hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga hilangnya bahan pustaka.” 
Pemustaka perpustakaan dapat bertindak sebagai lawan atau juga 
kawan dalam usaha pelestarian bahan pustaka. Sulistyo-Basuki 
menegaskan bahwa: “Manusia dalam hal ini pemakai perpustakaan 
dapat merupakan lawan atau juga kawan. Pemakai perpustakaan 
menjadi kawan bilamana dia membantu pengamanan buku dengan 
cara menggunakan bahan pustaka secara cermat dan hati-hati. 
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Pengunjung akan menjadi musuh bilamana dia memperlakukan buku 
dengan kasar, sehingga sobek atau rusak.”(Sulistyo-Basuki, 1991:272). 

Pengertian tindakan penyalahgunaan bahan pustaka adalah 
bentuk tindakan perusakan dan pemanfaatan yang salah dari bahan 
pustaka perpustakaan. Obiagwu (1992) menggolongkan tindakan 
pengerusakan bahan pustaka menjadi empat macam yaitu : 

1. Theft (pencurian). Adalah tindakan mengambil bahan 
pustaka tanpa melalui prosedur yang berlaku di perpustakaan 
dengan atau tanpa bantuan orang lain. Pencurian bermacam-
macam jenisnya, dari pencurian kecil-kecilan sampai yang 
besar. Bentuk pencurian yang sering terjadi adalah 
menggunakan kartu perpustakaan curian. 

2. Mutilation (perobekan). Adalah tindakan perobekan, 
pemotongan, penghilangan, dari artikel, ilustrasi dari jurnal, 
majalah, buku, ensiklopedia dan lain-lain tanpa atau dengan 
menggunakan alat. 

3. Unauthorized borrowing (peminjaman tidak sah). Adalah 
kegiatan pemustaka yang melanggar ketentuan peminjaman. 
Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, 
pelanggaran jumlah bahan pustaka yang dipinjam, membawa 
pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa 
melaporkannya ke petugas/pustakawan, meskipun dengan 
maksud untuk mengembalikannya dan membawa pulang 
bahan-bahan yang belum diproses dari bagian pelayanan 
teknis. Bentuk lain dari peminjaman tidak sah adalah 
peredaran buku yang tersembunyi di dalam perpustakaan 
untuk kepentingan tertentu atau pribadi. 

4. Vandalism (vandalisme). Adalah tindakan perusakan bahan 
pustaka dengan menulisi, mencorat-coret, memberi tanda 
khusus, membasahi, membakar dan lain-lain (Obiagwu, 
1992:292). Mengenalkan virus secara sengaja pada program 
komputer atau menekan disket database juga termasuk 
perbuatan vandalis. 
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D. Faktor-Faktor yang bisa Merusak Buku    

1. Faktor Biotis (termasuk jamur dan serangga) 
Bahan pustaka yang sudah menderita penyakit jamuran 

biasanya warna kertasnya berubah menjadi kuning, karena memang 
jamur bisa menyebabkan berubahnya warna kertas, di samping itu 
jamur bisa menyebabkan kertas lengket satu dengan yang lain 
sehingga halaman bahan pustaka tersebut tidak bisa dibuka dan kalau 
hal ini dipaksa, halaman itu bisa robek. Jamur bisa tumbuh subur 
karena kelembaban udara yang tinggi. Jamur akan berhenti 
berkembang biak kalau kelembaban udara tidak sesuai.. Hal ini 
ditandai dengan adanya bintik-bintik coklat pada bahan pustaka 
tersebut. Serangga sangat berbahaya bagi bahan pustaka. Rayap 
misalnya akan memakan buku jika kayu di sekitarnya sudah habis 
dimakannya. Untunglah sekarang ini banyak rak yang terbuat dari 
logam sehingga rayap tidak bisa memakannya.  Kecoa sangat merusak 
buku dengan cara meningggalkan noda pada kertas. Di samping itu 
kotorannya yang berupa cairan dapat merusak keutuhan buku. Hal 
yang bisa mengundang hadirnya kecoa adalah sisa-sisa makanan yang 
tercecer. Itulah sebabnya mengapa di ruang baca perpustakaan 
dilarang makan atau membawa makanan. Tangan yang akan 
memegang bahan makanan juga harus bersih bebas dari noda minyak 
karena kalau buku itu ternoda minyak akan mengundang bahaya 
serangan Serangga.  Serangga yang cukup berbahaya adalah ngengat. 
Binatang ini memiliki tubuh tipis berwarna coklat dan sangat gemar 
hidup dan berkembang biak di tempat yang gelap seperti di dalam 
buku, rak, almari dan tempat-tempat lain yang, sejenis. Sasaran dari 
ngengat adalah perekat buku yang terletak di punggung dan sampul 
buku.  Serangga lain yang cukup berbahaya adalah apa yang disebut 
dengan kutu buku. Sebetulnya binatang ini adalah sangat kecil 
berwarna abu-abu dan putih, badannya lemah sedangkan kepalanya 
relatif lebih besar dengan gigi yang kuat. Binatang ini menyerang 
permukaan kertas sehingga mengakibatkan huruf-huruf banyak yang 
hilang dan akibatnya buku tersebut sulit dibaca. 
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2. Faktor fisika  
Suhu udara yang tinggi dapat mempercepat proses perusakan 

kertas karena kertas menjadi kering, pecah-pecah dan rapuh. 
Kelembaban yang tinggi dapat menyuburkan tumbuhnya jamur dan 
sebaiknya kelembaban yang rendah dapat menyebabkan kertas 
menjadi kering dan cepat hancur. Selain itu sinar matahari yang 
langsung mengenai buku akan merusak buku. Debu juga bisa menjadi 
musuh buku karena selain mengganggu kesehatan, debu dapat 
menimbulkan noda-noda, mengaburkan tulisan dalam buku, 
menularkan jamur.   

 
3. Faktor kimia  

Bahan pencemaran udara banyak bervariasi dan yang 
berbentuk gas pencemaran, partikel logam sampai unsur yang besar 
seperti misalnya debu dalam udara merupakan salah satu penyebab 
besar rusaknya kertas dan bahan organik lain yang bisa menimbulkan 
noda-noda permanen pada kertas tersebut. Pencemaran tadi bisa 
dikendalikan dengan cara menjaring udara.   

 
4. Faktor Manusia   

Bukan hanya serangga saja yang merupakan musuh besar 
buku, tetapi juga manusia. Hanya dengan cara memegang buku saja 
sudah bisa merusak buku. Tangan yang kotor atau berminyak bisa 
mengganggu kondisi buku karena tangan yang berminyak bisa 
mendatangkan kecoa atau serangga lain. Belum lagi ada tangan jahil 
yang sengaja merobek kertas dan sekedar mencoret-coret dengan tinta 
sambil memberi komentar yang tidak perlu. Sering kali kita lihat ada 
orang yang sengaja melipat bagian tertentu sebagai batas halaman 
yang akan difoto kopi, lebih-lebih pada buku banyak halamannya 
tebal, misalnya Ensiklopedi dan kamus. Kerusakan ini akan 
bertambah besar karena buku-buku tebal itu harus ditekan apabila 
difoto copy.  Disamping itu, cara penempatan buku pada rak secara 
ceroboh bisa merusak buku, misalnya menempatkan buku terlalu 
padat didalam jajaran rak karena kalau dipaksa, bagian kulit dan 
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punggung akan lekas rusak. Karena itulah ada ketentuan dalam hal 
penempatan buku pada rak, yaitu pustakawan tidak bakal memenuhi 
seluruh rak dengan buku, sehingga rak menjadi penuh. Harus ada 
tempat yang kosong.  

   
5. Faktor bencana alam   

Kebakaran atau banjir misalnya merupakan bencana yang, 
bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting, sehingga 
bisa diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi 
resiko kerusakan apabila benar-benar terjadi, misalnya menyiapkan 
alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Usaha pencegahan 
kerusakan buku memang harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini. 
memang jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan melakukan 
perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak.    
 

E. Tindakan Pencegahan terhadap Tindakan 
Penyalahgunaan Bahan Pustaka di Perpustakaan 

Upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan bahan 
pustaka dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah  bahan pustaka 
yang dirusak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara antara lain: 
1. Mengatur tata ruang layanan bahan pustaka perpustakaan 

sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pemustaka 
melakukan tindakan penyalahgunaan bahan pustaka dengan 
leluasa.  

2. Menciptakan keadaan perpustakaan yang kondusif baik itu 
untuk membaca ataupun untuk belajar sehingga menciptakan 
kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan.  

3. Menyediakan fasilitas mesin fotokopi yang memadai, dengan 
harga yang terjangkau dan hasil yang memuaskan.  

4. Menambah jumlah eksemplar bahan pustaka yang banyak 
dibutuhkan oleh pemustaka.  

5. Menempatkan pengawas (pustakawan) secukupnya di ruang 
layanan bahan pustaka yang memungkinkan untuk dengan 
leluasa mengawasi seluruh ruangan dan untuk berpatroli 
berkeliling ke seluruh ruangan baca bahan pustaka untuk 
memonitor hal-hal yang tidak diinginkan.  
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6. Memeriksa setiap bahan pustaka yang telah selesai dipinjam oleh 
pemustaka.  

7. Membekali staf perpustakaan dengan pengetahuan yang cukup 
mengenai preservasi bahan pustaka.  

8. Pemasangan sistem keamanan elektronik misalnya pemustakaan 
kamera pengintai untuk memantau kegiatan pemustaka di dalam 
perpustakaan. 

 

F. Upaya Peningkatan Pemahaman Pemustaka dalam 
Pemeliharaan Bahan Pustaka. 

Penggunaan perpustakaan juga dapat didorong agar menjadi 
pemustaka yang baik dengan tidak merusak bahan pustaka. Ada 
beberapa cara yang penulis kemukakan sebagai sebuah solusi, yaitu: 

1. Pendidikan pemustaka. Lewat pendidikan pemustaka ini 
pustakawan dapat menyisipkan informasi tentang preservasi 
bahan pustaka. Dengan demikian perpustakaan diharapkan 
mampu berfungsi dalam mendidik pemustaka menjadi 
pemustaka yang tertib dan bertanggung jawab. 

2. Talkshow dan seminar. Lewat acara ini perpustakaan dapat 
memberikan pengetahuan kepada pemustaka tentang 
kegiatan preservasi di perpustakaan dan pentingnya 
melestarikan bahan pustaka agar informasi yang terkandung 
di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh pemustaka lain di 
generasi sekarang dan mendatang. 

3. Pemustakaan media. Perpustakaan dapat memasang poster-
poster yang berisi larangan melakukan tindakan 
penyalahgunaan bahan pustaka. Pemasangan denah dan 
petunjuk (rambu-rambu) perpustakaan yang memudahkan 
pemustaka dalam mencari informasi. 

4. Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan 
penyalahgunaan bahan pustaka dan meminta kepada 
pemustaka jika melihat seseorang melakukan tindakan 
penyalahgunaan bahan pustaka di perpustakaan untuk segera 
melaporkan hal itu kepada pustakawan yang terdekat. 
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G. Pencegahan Kerusakan Bahan Pustaka  
1. Vacuum Cleaner   

Membersihkan buku dan rak tempat penyimpanan buku 
secara berkala merupakan langkah untuk mencegah kerusakan buku, 
terutama adalah debu. Untuk membersihkan buku yang mudah lepas, 
digunakan sikat atau kalau tidak ada sikat juga boleh digunakan kuas.  

Vacuum Cleaner juga bisa dimanfaatkan dengan sedikit 
peringatan yaitu karena daya isapnya yang sangat kuat maka alat ini 
digunakan secara hati-hati. Pergunakan Vacuum Cleaner ini untuk 
mengisap debu yang mengotori tempat penyimpan buku dan bagian 
luar buku pada yang masih baik/kuat dan jangan pada buku yang 
sudah rapuh karena bisa berakibat semakin rusaknya buku tersebut.  
Karet busa atau spon dapat juga dipakai untuk membersihkan buku 
dari debu. Sebaiknya karet busa ini dipergunakan membersihkan dari 
arah tengah terlebih dahulu baru ke arah pinggir. Noda-noda yang 
sukar dihilangkan dengan kuas atau sikat bisa dilakukan dengan karet 
penghapus.    

 
2. Meletakkan Buku pada Almari Kaca   

Meletakkan buku pada almari kaca merupakan salah satu cara 
untuk menghindari serangan debu. Namun demikian, buku-buku 
yang ditempatkan pada almari kaca itu masih tetap harus dibersihkan 
secara berkala.    

 
3. A C (Air Conditioning)   

Memasang AC pada ruangan perpustakaan juga merupakan 
salah satu cara untuk merawat buku. Dengan memasang AC, berarti 
ruangan harus dalam keadaan tertutup berarti mengurangi masuknya 
debu, AC ini bisa membantu menurunkan kelembaban udara, 
Mencegah perkembangan tumbuhnya jamur pada buku. Selain itu AC 
juga bisa mengatur suhu dan kelembaban udara ruangan sesuai 
dengan standar penyimpanan buku yaitu antara 20 s.d. 24 derajat 
celcius dan kelembaban antara 45 s.d. 60 RH. Sebaiknya AC ini 
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dihidupkan 24 jam, karena bila tidak justru akan lebih menjadi buruk 
kondisi buku.    

 
4. Insektisida   

Agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan baca buku 
dapat terbebas dari serangan serangga. Sebaiknya dinding, langit-
langit, rak buku dan tempat penyimpanan secara berkala di semprot 
dengan bahan Insektisida. Serangga tidak menyukai bau-bau yang 
berbau kamfer, napthalene ball dan bahan yang sejenis.    

 
5. Sinar Matahari  

Sinar matahari harus dicegah langsung masuk melalui 
jendela,karena sinar matahari langsung bisa merusak buku. Untuk itu, 
setiap jendela harus dilengkapi dengan kaca filter atau kaca difuser 
guna melemahkan sinar matahari yang masuk.  Mikrofilm dan 
mikrofis juga sudah banyak dilakukan walau tentu saja relatif mahal. 
Pada umumnya, bahan pustaka yang dimikrofilmkan ini adalah surat 
kabar, arsip dan buku-buku langka seperti yang ada di LIPI Jakarta, 
naskah-naskah di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama 
Lontara, disamping naskah kuno dari Kraton Mangkunegara, 
Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman dengan bekerja sama dengan 
lembaga asing, misalnya Australia, Belanda dan Amerika Serikat 
dalam hal ini Rocks Feller Foundation serta Inggris (British Council).  

   
6. Fumigasi  

Fumigasi juga banyak dilakukan pustakawan yang bertujuan 
untuk membunuh serangga terutama telur dan larvanya serta bisa 
mematikan jamur. Pefumigasian ini dilakukan dengan menggunakan 
bahan kimiawi seperti misalnya karbon tetra klorida, methyl biomida, 
thymol kristal, karbon disulfit dan Formida demida. Fumigasi ini bisa 
dilakukan dengan tiga Cara yaitu: 

a. Dilakukan di ruangan penyimpan buku.  
b. Membawa buku ke ruang fumigasi sedangkan ruang 

penyimpanan disemprot dengan bahan kimia pembunuh 
serangga dan kemudian dibersihkan.  

c. Dilakukan dalam lemari terutama kalau jumlah buku sedikit.   
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Bahan pustaka yang sudah terlanjur rusak juga perlu 
diperbaiki dengan tekun,teliti dan sabar. Misalnya buku yang telah 
rusak sampulnya harus segera diperbaiki, bahan yang mungkin juga 
kita harus menambah atau menambal kertas kalau ada bagian buku 
yang hilang, sobek atau berlubang. Untuk menambal buku yang 
berlubang dapat dipergunakan pulp. Pulp ini cukup mudah dibuat, 
yaitu dari kertas bekas disobek kecil-kecil kemudian dilumatkan 
dengan lem cair. Kertas yang berlubang diletakkan diatas kaca yang 
telah dibasahi dengan air suling. Bagian yang berlubang kemudian 
ditambal dengan pulp, kemudian tekan tambalan tersebut dengan 
menggunakan kertas pengisap dan dipress.    

Laminasi merupakan cara untuk melindungi buku yang sudah 
rapuh agar tidak bertambah parah. Untuk melaminasi buku harus 
dilepas terlebih dahulu, kemudian dijilid kembali seperti semula.  
Masih banyak cara untuk merawat bahan pustaka terutama majalah 
agar masa pakainya lebih lama. Buku yang baru datang kita sampul 
terlebih dahulu dengan sampul plastik mika dengan ukuran plastik 
0.07 atau 0,0. Pada saat ini banyak buku baru yang mutu jahitannya 
tidak baik, misalnya buku hanya dilem pada bagian punggungnya 
sehingga buku mudah lepas. Maka kita harus menambah ikatan atau 
jahitan pada punggung, digergaji sedalam 1/2 cm sebanyak 3 lubang, 
kemudian sampul dengan karton yang tebal.  Cara untuk menambah 
keawetan dan masa pakai buku dan majalah adalah dengan jalan 
menjilid dan membendel. Bahan karton untuk membendel harus dari 
bahan yang cukup baik, misalnya lem harus terbuat dari bahan 
organik yang tidak disukai oleh serangga atau tikus.      
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BAB XI 

USAHA PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA 
DI BADAN ARSIP 

 
 
Salah  satu  usaha  untuk  menjamin  keselamatan  bahan  

pertanggung jawaban nasional   tentang  perencanaan,  pelaksanaan  
dan  penyelenggaraan  kehidupan kebangsaan  sebagaimana  
diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  :  7 Tahun  1971  
pasal  3  adalah  dengan  melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan 
arsip. Pemeliharaan  dan  perawatan  arsip  merupakan  suatu  hal   
yang  mutlak dilakukan  karena  bahan  rekam  yang  digunakan  
untuk  membuat  arsip  terdiri dari   beberapa  komponen  yang  
saling  kontak  antara  komponen  yang  satu dengan  lainnya.  
Kontak  antar  komponen  yang  masing-masing  mengandung asam 
tersebut dapat mengakibatkan  bahan arsip menjadi rusak. Kerusakan  
arsip selain disebabkan oleh  faktor  dari   dalam,  juga  disebabkan 
oleh  faktor  dari   luar  seperti   udara,  cahaya,  mikro  organisme  
serta  oleh manusia  atau  petugas  arsip  karena  kesalahan-kesalahan  
yang  dilakukan  dalam penanganan maupun penyimpanannya. 
Pemeliharaan  dan  perawatan  arsip  pada  hakekatnya  adalah  
pemeliharaan  dan perawatan  fisik  arsip.  Apabila  fisik  arsip  utuh,  
maka  utuh  pula  informasi   yang di kandungnya. Kegiatan 
pemeliharaan dan perawatann  bahan arsip merupakan kegiatan yang  
tidak  mudah  dilakukan  karena  bahan  atau  media  rekam  arsip 
beraneka  macam  dan  penyebab  dari  kerusakan  suatu  arsip  juga  
bermacam macam pula.  

Untuk  dapat melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan  
arsip  yang  berdaya  guna dan  berhasil  guna,  terlebih  dulu  perlu  
mengetahui   asal-usul  (jenis)  bahan arsip serta penyebab 
kerusakannya. 
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A. Pengertian 
Dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  7  

Tahun 1971  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kearsipan  antara  
lain  dikatakan  bahwa  untuk kepentingan  pertanggung jawaban  
nasional   kepada  generasi  yang  akan  datang, perlu  diselamatkan  
bahan-bahan  bukti   yang  nyata,  benar  serta  lengkap mengenai  
kehidupan  kebangsaan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya  dan 
penyelenggaraan  pemerintahan  negara  pada  khususnya  baik  
mengenai   masa lampau,  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan  
datang.  Penyelamatan  bahan-bahan  bukti tersebut  merupakan  
masalah  yang  termasuk  bidang  kearsipan.  Dalam arti   yang seluas-
luasnya.  

Usaha  untuk  menyelamatkan  bahan-bahan  bukti   seperti   
yang  dimaksud  diatas antara  lain  dengan  pemeliharaan  dan  
perawatan  arsip.  Yang  dimaksud  dengan pemeliharaan  dan  
perawatan  arsip  adalah  usaha-usaaha  yang  dilakukan  untuk 
menjaga  arsip-arsip  dari  segala  kerusakan.Kerusakan  arsip  dapat  
disebabkan oleh  faktor dari  dalam maupun  faktor dari   luar.  
 

B. Lembaga yang Berkewajiban Memelihara Arsip 
Pemerintah berkewajiban memelihara dan menyelamatkan 

arsip, baik arsip yang timbul karena kegiatan pemerintahan, swasta 
dan atau perorangan. Kewajiban pemerintah memelihara dan 
menyelamatkan arsip-arsip ini diatur di dalam Undang-undang 
niomor 7 tahun 1971 pasal 9, lembaga-lembaga yang berkewajiban 
menangani tugas memelihara dan menyelamatkan arsip-arsip adalah 
sebagai berikut : 

 
1. Arsip Nasional Pusat 

Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan 
menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf b (arsip statis) Undang-undang ini dari lembaga-
lembaga dan badan-badan pemerintah pusat. 
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2. Arsip Nasional Daerah 
Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan 
menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf b (arsip statis) Undang-undang ini dari lembaga-
lembaga dan badan-badan pemerintah daerah serta Badan 
Pemerintah Pusat di tingkat daerah. 
 

3. Arsip Nasional Pusat dan Arsip Nasional Daerah 
Arsip Nasional Pusat dan Arsip Nasional Daerah wajib 
menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang 
berasal dari badan-badan swasta dan/atau perorangan. 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga 

seperti tersebut diatas berkewajiban menyimpan, memelihara dan 
menyelamatkan arsip statis. Sedangkan pengaturan, penyimpanan, 
pemeliharaan dan penyelamatan arsip dinamis merupakan kewajiban 
Lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah pusat maupun 
daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 
7 tahun 1971 yang berbunyi : “ Lembaga-lembaga Negara dan Badan 
badan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib mengatur, 
menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 huruf a (arsip dinamis) Undang-undang ini.” 
Kewenangan pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis maupun 
statis tersebut semakin dipertegas lagi dengan dikeluarkanya Undang-
Undang Otonomi Daerah dan Keputusan Presiden nomor 105 tahun 
2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis, serta Peraturan Pemerintah 
nomor 38 tahun 2007 yang didalamnya mengatur tentang pembagian 
urusan bidang kearsipan masing-masing lembaga kearsipan daerah 
yang ada di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. 

 
C. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Arsip  

Telah diutarakan di muka bahwa yang dimaksud dengan 
pemeliharaan arsip dan perawatan arsip adalah usaha-usaha yang 
dilakukan untuk menjaga arsip-arsip dari kerusakan. Kerusakan arsip 
dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang disebabkan dari 
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dalam. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor kerusakan 
yang disebabkan dari luar arsip. 
 
1. Kerusakan yang disebabkan dari dalam (Faktor Internal) 

Kerusakan yang disebabkan dari dalam dapat berasal dari 
unsur-unsur 
kertas, tinta, pasta atau lem 

a. Kertas 
Unsur-unsur yang terdapat pada kertas antara lain : 

1) Bahan baku kertas 
Kertas dapat dibuat dari bahan-bahan seperti 

kapas, flas, merang, kayu dan lain-lain. Dari bahan apapun 
kertas dibuat, cellulose di dalam kertas akan mengandung 
beberapa sifat pengawet dan sifat penghancur terhadap 
kertas itu sendiri. 
2) Air 

Air yang dipergunakan dalam proses 
pembuatan kertas kemungkinan air yang tidak bersih, 
sehingga kertas mengandung bakteri-bakteri yang 
merusakkan kertas. 

3) Bahan Lapisan Kertas/bahan tambahan 
Untuk membuat kertas menjadi halus, licin, 

berwarna, kuat dan lain-lain dipergunakan bahan-
bahan tambahan seperti : kanji, cuka, garam mineral, 
dan zat-zat kimia yang akan menimbulkan masalah-
masalah tersendiri. Kanji misalnya, merupakan bahan 
makanan bagi berbagai macam serangga dan 
pertumbuhan berbagai jenis bakteri perusak kertas. 

 
b. Tinta  

Tinta adalah alat tata usaha berupa cairan dalam 
bebagai warna yang dipergunakan untuk membubuhkan 
tulisan (huruf, angka) di atas kertas. Jadi dalam hal ini perlu 
ketelitian dalam memilih kualitas tinta yang bagus dan tidak 
mudah luntur demi terawatnya arsip di suatu instansi. Jika 
tinta yang digunakan untuk arsip adalah tinta biasa, akan 
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sangat merugikan, khususnya apabila kertas terkena air atau 
udara lembab. Maka tinta tersebut akan mencair sehingga 
merusak kertas dan informasi arsip.  
  Kerusakan yang disebabkan oleh tinta, dimana 

kerusakan tersebut disebabkan tinta yang digunakan adalah 
tinta biasa dan bereaksinya zat asam pada kertas, sehingga 
tinta arsip mengembang dan sulit untuk dikenali lagi, 
sehingga tinta yang digunakan mudah mengembang bila 
terkena suhu dan kelembaban udara yang relatif rendah dan 
terkena air, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk 
mencegah terjadinya hal seperti ini maka arsiparis harus 
memperhatikan kondisi ruangan penyimpanan  
  Hal-hal yang perlu diketahui dalam penggunaan tinta 

adalah sebagai berikut : 
1) Pergunakanlah jenis tinta yang berkualitas baik (tidak 

mudah luntur). Apabila tinta     yang dipergunakan 
kurang baik sangat merugikan, khusunya apabila 
kertas arsip kena air, atau udara lembab. 

2) Ada beberapa jenis tinta antara lain tinta karbon dan 
tinta yang dibuat dari pohon oak. Tinta yang dibuat 
dari pohon oak dapat menimbulkan aksi-aksi kimia 
yang dapat merusakkan kertas. Tinta karbon yang 
dibuat dari arang hitam dan lem arab sebagai perekat 
tidak menimbulkan reaksi kimia, sehingga tidak 
merusakkan kertas arsip. Kertas karbon banyak 
dipergunakan di percetakan-percetakan. 

3) Pasta atau Lem 
   Pasta atau lem dipergunakan sebagai perekat. 
Menurut bahan baku yang dipergunakan, lem ada beberqpa 
macam yaitu : 

1) Lem yang terbuat dari tepung (sagu, gandum atau 
beras) 

2) Lem yang terbuat dari getah arab atau cellulose 
tape dan sejenisnya 

3) Perekat sintesis terutama polven acetate. 
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  Agar kertas-kertas arsip tidak mudah rusak, 
pergunakanlah lem atau perekat yang baik, jangan 
mempergunakan perekat yang dibuat dari getah arab atau 
cellulose tape. 

2. Kerusakan Akibat Serangan dari Luar (Faktor Eksternal) 
a. Kelembaban Udara 

Kerusakan berasal dari suhu dan kelembaban 
udara.Hubungan suhu dan kelembaban udara sangat erat sekali, sebab 
bila suhu udara berubah maka kelembaban udara juga berubah. 
Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh suhu dan kelembaban udara 
adalah seperti:  

1) Rapuh dan berkrontraksinya zat asam pada kertas, sehingga 
kertas mengalami perubahan warna menjadi kuning, 

2) Rusaknya tinta arsip, yaitu pudar dan mengembangnya tinta 
arsip, sehingga informasi arsip sulit untuk diketahui, 

3) Datangnya binatang pengerat dan serangga ke tempat 
penyimpanan arsip, sehingga merusak arsip-arsip yang ada, 

4) Berkembangnya jamur pada arsip, sehinga arsip menjadi 
rapuh dan susah untuk menggunakannya lagi. 
Untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, hendaknya arsiparis 

melakukan pemisahan terhadap arsip yang masih utuh dengan arsip 
yang sudah rusak dan menyediakan pengatur suhu dan kelembaban 
udara di dalam ruangan penyimpanan arsip agar arsip-arsip yang ada 
terpelihara dengan baik. 

 
b. Kerusakan oleh Debu 

Debu bermacam-macam asalnya, seperti dari kain, asap dan 
debu-debu dibawa oleh angin. Bagaimanapun kecil debu-debu ini 
tetap merupakan musuh kertas yang ganas, bahkan kulitpun dapat 
rusak karena debu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh debu ialah 
menempelnya noda-noda hitam pada arsip dan sulit untuk 
dibersihkan, sehingga informasi arsip sulit untuk dikenali. Debu yang 
menempel pada arsip dapat meninggalkan flat-flat hitam yang dapat 
merusak informasi dan kertas arsip serta dapat menjadi sarang bagi 
jamur-jamur. Untuk menghadapi debu-debu ini dapat dipergunakan 
filter electrotastik, atau pasanglah jaring kawat yang halus pada pintu-
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pintu dan jendela-jendela. Debu merupakan suatu bahan perusak 
arsip, dimana dapat menimbulkan noda permanen pada kertas/arsip 
dan hendaknya arsiparis melakukan pembersihan/penyedotan 
terhadap debu-debu yang berada di dalam ruangan penyimpanan 
arsip, serta malakukan fumigasi terhadap arsip-arsip yang ada. 

 
c. Penanganan yang Salah 

Penanganan yang salah merupakan faktor utama dalam 
kerusakan arsip, karena secara sadar maupun tidak sadar manusia 
selesai memakan atau meminum sesuatu, lalu makanan dan minuman 
tersebut terjatuh di tempat arsip berada, sehingga mengudang rayap, 
ngengat dan binatang pengerat untuk datang ke tempat penyimpanan 
arsip. Dalam proses pemeliharaan arsip, ada beberapa kendala yang di 
hadapi yang mana arsiparis yang ada kurang mengerti cara merawat 
arsip dengan benar dan melakukan cara-cara pemeliharaan yang telah 
ditentukan seperti : deadifikasi, laminasi, enkapulasi dan mikrobentuk. 
Untuk melakukan semua itu dibutuhkan arsiparis yang handal dan 
mampu mengelola dan memelihara arsip sebaik mungkin dan untuk 
melakukan semua itu membutuhkan banyak biaya dan memerlukan 
ruangan khusus. Arsip yang tergulung dan terlipat diratakan secara 
paksa sehingga berpengaruh pada ikatan serat selulosanya yang 
menyebabkan arsip menjadi rapuh. Paper clip, stapples, sering 
digunakan untuk menyatukan dokumen, padahal bahan-bahan yang 
terbuat dari logam tersebut akan berkarat dan dapat merusak 
dokumen. Untuk menanggulangi hal seperti ini seharusnya arsiparis 
menyusun arsip-arsip dengan baik dan rapi, agar arsip-arsip tidak 
terlipat/rusak pada saat melakukan pemilahan dan menukar paper 
clips yang terbuat dari logam, menjadi paper clips yang terbuat dari 
plastik atau dengan bahan-bahan yang terbuat dari plastik lainya. 
Kerusakan tidak terjadi pada saat pemilahan saja, tetapi juga terjadi 
pada tempat penyimpanan arsip, yaitu terdapat debu-debu pada boks 
penyimpanan arsip sehingga debu tersebut merusak arsip-arsip yang 
disimpan di ruang penyimpanan arsip tersebut. Untuk mengatasi hal 
ini hendaknya arsiparis membersihkan ruangan penyimpanan arsip 
dengan menggunakan vacum cliner agar debu-debu dan jamur yang 
ada dapat diatasi dengan mudah. 



 

 

163 
 

d. Udara yang terlalu kering 
e. Sinar matahari 
f. Kotoran udara 
g. Jamur dan Sejenisnya 
h. Rayap, ngegat dan tikus 
 

D. Pemeliharaan Arsip 
Usaha pemeliharaan arsip berupa melindungi, mengatasi, 

mencegah dan mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang 
bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip berikut informasinya 
(isinya) serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari pemusnahan 
yang tidak diinginkan. 

Salah  satu  usaha  untuk  menjamin  keselamatan  bahan  
pertanggungjawaban nasional   tentang  perencanaan,  pel aksanaan  
dan  penyelenggaraan  kehidupan kebangsaan  sebagaimana  
diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  :  7 Tahun  1971  
pasal  3  adalah  dengan  melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan 
arsip. Pemeliharaan  dan  perawatan  arsip  merupakan  suatu  hal   
yang  mutlak dilakukan  karena  bahan  rekam  yang  digunakan  
untuk  membuat  arsip  terdiri dari   beberapa  komponen  yang  
saling  kontak  antara  komponen  yang  satu dengan  lainnya.  
Kontak  antar  komponen  yang  masing-masing  mengandung asam 
tersebut dapat mengakibatkan  bahan arsip menjadi rusak. Kerusakan  
arsip selain disebabkan oleh  faktor  dari   dalam,  juga  disebabkan 
oleh  faktor  dari   luar  seperti   udara,  cahaya,  mikro  organisme  
serta  oleh manusia  atau  petugas  arsip  karena  kesalahan-kesalahan  
yang  dilakukan  dalam penanganan maupun penyimpanannya. 
Pemeliharaan  dan  perawatan  arsip  pada  hakekatnya  adalah  
pemeliharaan  dan perawatan  fisik  arsip.  Apabila  fisik  arsip  utuh,  
maka  utuh  pula  informasi   yang dikandungnya. Kegiatan 
pemeliharaan dan perawatann  bahan arsip merupakan kegiatan yang  
tidak  mudah  dilakukan  karena  bahan  atau  media  rekam  arsip 
beraneka  macam  dan  penyebab  dari  kerusakan  suatu  arsip  juga  
bermacam-macam pula.  

Peranan arsip sangat penting dalam suatu organisasi, seperti, 
dimana arsip merupakan sumber informasi dan wahana dokumentasi 
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yang dapat dipakai sebagai bahan untuk pengambilan keputusan 
secara tepat, sehingga arsip dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang 
satu sama lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang utuh, karena 
arsip dapat menunjang suatu program dan kegiatan dalam suatu 
organisasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengendalian tugas organisasi yang bersangkutan, dengan demikian 
arsip wajib dikelola dan dilestarikan dengan baik, sesuai dengan 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku .  
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 
Tentang Kearsipan menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal – hal 
yang berkenaan dengan arsip sedangkan arsip adalah rekaman 
kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pada pasal 3 Undang – undang No. 43 Tahun 2009 antara 
lain dirumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) 
menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta 
ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, (b) menjamin 
ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah, (c) 
menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan 
arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (d) menjamin 
perlindungan kepentingan negara dan hak – hak keperdataan rakyat 
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya, (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional 
sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, (f) menjamin 
keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (g) 
menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, 
politik budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati 
diri bangsa dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 
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Pengertian kearsipan menurut Basir Barthos(2000) memberikan 
pengertian arsip sebagai setiap catatan tertulis baik dalam bentuk 
gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan 
mengenai sesuatu subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang 
dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula. Lebih 
lanjut Basir Barthos (2000) mengatakan bahwa Kearsipan mempunyai 
peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan sebagai alat 
pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam 
rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, 
perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan 
laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-
tepatnya. 

Setiap kegiatan tersebut, baik dalam organisasi pemerintahan 
maupun swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Arsip 
mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi 
pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. 
Oleh sebab itu untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat 
dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang 
kearsipan. Sedangkan fungsi arsip menurut Basir Barthos (2000) 
menyebutkan bahwa fungsi arsip membedakan : a) arsip dinamis yang 
dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, 
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 
dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi 
negara b) arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 
maupun untuk penyelenggaraan sehari – hari administrasi negara. 
Dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
menyebutkan Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu,sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh 
pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. 
Dalam pengelolaan kearsipan yang baik diperlukan beberapa faktor, 
antara lain : 
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1. Penggunaan sistem penyimpanan secara tepat, sistem 
penyimpanan arsip atau sering disebut Filing System, adalah 
suatu rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman 
tertentu untuk menyusun atau menyimpan warkah-warkah, 
sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan dapat diketemukan 
kembali secara cepat dan tepat. 

2. Fasilitas kearsipan memenuhi syarat, fasilitas disini diartikan 
sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan dalam suatu usaha kerja sama manusia. 

3. Petugas kearsipan yang memenuhi syarat untuk dapat 
melaksanakan tugas dengan baik. 
Sedangkan prosedur penyusutan arsip di bagi dalam 5 (lima) 

tahap yaitu sebagai berikut :  
 
1) Pendataan Arsip 

Kegiatan yang dilakukan dalam pendataan arsip meliputi : 
a. Pengumpulan data dengan cara pencatatan arsip di satuan kerja 

instansi, mengenai : volume arsip, kondisi fisik, kurun waktu, dan 
substansi informasi arsip di instansi yang bersangkutan.  

b. Membuat Daftar Ikhtisar Arsip (DIA) berdasarkan hasil 
pendataan daftar data hasil survei yang tertuang dalam daftar 
ikhtisar arsip ini dijadikan bahan untuk membuat perencanaan 
yang menyangkut besarnya pembiayaan, waktu kegiatan dan 
peralatan yang dibutuhkan. 

 
2) Penataan Arsip 

Kegiatan yang dilakukan dalam penataan arsip meliputi : 
c. Memilah arsip dan non arsip serta menyusun kembali seri 

berkas/arsip berdasarkan struktur administrasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi instansi sesuai dengan penataan pada masa arsip aktif. 

d. Mendeskripsikan arsip berdasarkan kesatuan unit informasinya 
(seri arsip) dalam kartu/daftar deskripsi. 

e. Menyusun skema pengaturan arsip berdasarkan klasifikasi arsip 
atau fungsi organisasi instansi. 

f. Mengelompokkan informasi arsip berdasarkan skema pengaturan 
arsip dan memberikan nomor tetap. 
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g. Mengelompokkan fisik arsip sesuai nomor urut tetap pada 
kartu/daftar deskripsi dan memberikan penomoran/label pada 
fisik (pembungkus) dan boks arsip. 
 

h. Membuat Daftar Pertelaan Arsip Sementara. 
 
3) Penilaian Arsip 

Penilaian arsip dilakukan pada setiap jenis/seri arsip sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Bagi 
instansi yang telah memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA), penilaian 
dilakukan sesuai dengan ketentuan JRA instansi yang bersangkutan.  

 
4) Pemusnahan Arsip 
a. Berdasarkan daftar pertelaan arsip usul musnah, tim melakukan 

penilaian kembali apakah jenis-jenis arsip yang tercantum dalam 
daftar tersebut sudah sama sekali tidak bernilai guna, tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan tidak 
merugikan pihak manapun, yang hasilnya berupa rekomendasi 
hasil penilaian. 

b. Sebelum pelaksanaan pemusnahan, instansi pusat maupun daerah 
mengirimkan terlebih dahulu surat permintaan persetujuan 
pemusnahan arsip kepada Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI). 

c. Bagi instansi yang memiliki Jadwal Retensi Arsip maka terhadap 
jenis arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun tidak perlu 
meminta pertimbangan dan persetujuan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI). 

d. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang 
dari pejabat hukum atau perundangan-undangan dan unsur 
pengawasan. 

e. Pelaksanaan pemusnahan disertai dengan Berita Acara dan Daftar 
Arsip yang dimusnahkan. 

f. Pemusnahan dilaksanakan secara total sehingga fisik dan 
informasinya tidak dapat dikenali lagi. 

 
5) Penyerahan Arsip 
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Proses akhir dari kegiatan pendataan, penyelamatan dan 
pelestarian dokumen/arsip negara adalah penyerahan arsip statis ke 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Dari uraian diatas tampak bahwa arti pentingnya kearsipan 
ternyata mempunyai jangkauan yang amat luas yaitu kearsipan 
mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta 
sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap 
organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatannya baik pada 
kantor – kantor lembaga negara dan swasta. Dalam proses penyajian 
informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan 
merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja 
yang baik di bidang kearsipan. Suatu lembaga baik itu lembaga negara 
atau swasta tidak akan sanggup memberikan data informasi yang baik, 
lengkap dan akurat, jika lembaga tersebut tidak memiliki manajemen 
kearsipan yang baik dan teratur. Arsip dapat dikatakan suatu sistem 
dimana satu sama yang lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang 
utuh, karena arsip dapat menunjang suatu program kegiatan 
organisasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengendalian tugas organisasi yang bersangkutan. 
Untuk  dapat melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan  arsip  yang  
berdaya  guna dan  berhasil  guna,  terlebih  dulu  perlu  mengetahui   
asal-usul  (jenis)  bahan arsip serta penyebab kerusakannya. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan meliputi : 
1. Pengaturan Ruangan 

a. Ruangan penyimpanan arsip jangan terlalu lembab. Ruangan 
diatur berkisar antara 65-75 F dan kelembaban udara 50-
65%. Apabila kelembaban udara melebihi 65 %, arsip-arsip 
akan mudah rusak (rapuh) dalam waktu relatif singkat. Untuk 
mengatur kelembaban udara dan temperatur udara dapat 
dipasang AC, yang dihidupkan selama 24 jam terus menerus. 
Selain untuk mengatur kelembaban dan temperatur udara, 
AC juga untuk mengurangi banyaknya debu. 

b. Ruangan harus terang dan sebaiknya menggunakan 
penerangan alam, yaitu sinar matahari. Sinar matahari 
disamping untuk memberi penerangan ruangan, dapat pula 
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membantu membasmi musuh-musuh kertas. Diusahakan 
agar sinar matahari tidak jatuh secara langsung pada bendel-
bendel arsip karena membahayakan kertas-kertas arsip. 
Kertas-kertas arsip cepat rapuh (getas) sehingga arsip mudah 
rusak. Agar sinar matahari tidak jatuh secara langsung pada 
bendel-bendel kertas arsip, maka pintu-pintu dan jendela-
jendela dibuat menghadap ke utara atau selatan. Dengan 
demikian ruangan penyimpanan arsip tidak menghadap 
secara langsung pada datangnya sinar matahari. 

c. Ruangan harus diberi ventilasi secukupnya.Ventilasi dapat 
membantu mengatur suhu udara dalam ruang sehingga 
ruangan tidak terlalu lembab. 

d. Ruangan harus terhindar dari kemungkinan serangan api. 
Untuk mencegah kemungkinan adanya serangan api maka 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Tidak diperkenankan merokok, siapa saja yang ada  di 

dalam ruangan penyimpanan arsip (termasuk para 
pegawai kearsipan sendiri). 

2) Tidak diperkenankan menyalakan, menggunakan atau 
membawa korek api di dalam ruangan penyimpanan 
arsip. 

3) Menempatkan alat-alat pemadam kebakaran di tempat-
tempat yang strategis. 

4) Gedung atau ruangan penyimpanan arsip hendaknya jauh 
dari tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang 
mudah terbakar (barang-barang kimia dan bahan bakar). 

e. Ruangan harus terhindar dari kemungkinan serangan air 
(banjir). Untuk mencegah kemungkinan adanya serangan 
banjir, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
1) Buatlah saluran air (talang, pipa air) tidak melalui ruangan 

penyimpanan arsip. 
2) Apabila dalam keadaan tertentu pembuatan saluran air 

itu harus melalui ruangan penyimpanan arsip maka 
jagalah dan usahakan saluran air tersebut tidak bocor. 

f. Dalam hal-hal tertentu (hujan) periksalah ruangan untuk 
mengetahui kemungkinan adanya talang, saluran air dan atap 
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gedung yang bocor. Apabila terjadi kebocoran harus segera 
diperbaiki saat itu juga. 

g. Ruangan hendaknya terhindar dari serangan hama perusak 
arsip. Berbagai macam hama perusak arsip antara lain : jamur, 
dan sejenisnya, rayap, gegat, tikus dan lain-lain. 

h.  Lokasi ruang atau gedung penyimpanan arsip hendaknya 
jauh dari lingkungan industry agar terbebas dari polusi udara 
yang berbahaya bagi kertas. 

i. Ruangan penyimpanan arsip hendaknya disesuaikan dengan 
bentuk arsip yang akan disimpan didalamnya. 

j. Ruangan penyimpanan arsip sebaiknya terpisah dari ruangan 
kantor lainnya agar keamanan lebih terjamin. 

 
2. Menjaga Kebersihan Ruangan dan Arsip 

a. Kebersihan ruangan 
Membersihkan ruangan dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 

1) Sekurang-kurangnya seminggu sekali dibersihkan dengan 
alat penyedot debu. 

2) Dilarang merokok dan makan di dalam ruangan 
penyimpanan arsip 

a. Kebersihan arsip 
Menjaga kebersihan arsip dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

1) Arsip dibersihkan dengan menggunakan vacuum cleaner 

2) Apabila ditemukan arsip yang rusak hendaknya 
dipisahkan dengan arsip yang kondisinya masih baik. 

3. Pemeliharaan Tempat Penyimpanan Arsip 
Tempat yang digunakan untuk menyimpan arsip antara lain rak 
dan almari arsip. 

a. Rak arsip 
Untuk menjaga keamanan rak arsip dari serangan serangga, 
rayap dan sebagainya dapat dilakukan usaha sebagai berikut : 

1) Rak dibuat dari logam. Rak dilengkapi dengan papan. 
Rak 
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2) Jarak antara papan rak yang terbawah dengan lantai 
kurang lebih 6 inci, untuk memudahkan sirkulasi udara 
dan juga memudahkan waktu membersihkan lantai 

3) Rak arsip yang dibuat dari kayu hendaknya diolesi 
dieldrin. Cara mengolesi dengan menggunakan kuas, 
searah dengan garis-garis yang ada pada kayu. 

b. Almari arsip 
Untuk menjaga arsip di dalam almari agar tetap terpelihara 
antara lain: 

1) Disusun agak renggang agar tidak mudah lembab. 

2) Almari arsip harus sering dibuka untuk menjaga tingkat 
kelembabannya. 

3) Arsip di dalam almari diberi kapur barus atau kamper. 
 

4. Pemeliharaan arsip itu sendiri 
Pemeliharaan terhadap fisik arsip meliputi : 
a. Membersihkan arsip secara berkala. 
b. Melaksanakan fumigasi 
c. Deasidifikasi kertas 
d. Menghilangkan noda 
e. Menggelantang kertas 

 
E. Perawatan Arsip 

Terhadap arsip yang kondisi fisiknya rusak dapat dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Menambal dan menyambung 

Yaitu mengisi lubang-lubang dan bagian-bagian yang hilang pada 
kertas, dengan menggunakan kertas tisu, perekat dan sarana 
lainnya. 

2. Laminasi 
Yaitu menutup satu lembar kertas diantara dua lembar bahan 
penguat agar arsip lebih aman. 

3. Enkapulasi 
Yaitu melapisi setiap ,lembar kertas dengan menggunakan dua 
lembar film plastik polyester yang pada bagian pinggir plastic 
direkatkan dengan bantuan cellotape. 
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4. Penjilidan 
Yaitu memperbaiki atau mereparasi kembali arsip-arsip dalam 
bentuk buku atau bendelan yang rusak agar arsip tidak bercerai-
berai. 

 

F. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Non Kertas 
Pemeliharaan arsip non kertas seperti foto, mikro film, 

disket, kaset dan sebagainya, pada hakekatnya tidak jauh berbeda. 
Yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan arsip non kertas adalah 
pengaturan suhu dan kelembaban udara di tempat ruang 
penyimpanan arsip tersebut. Secara umum ruang penyimpanan arsip 
non kertas (media baru) suhu udara yang diperlukan antara 10-15 C, 
kelembaban 5%-55%RH untuk negative film. Sedangkan untuk 
positif film, gambar static (foto), rekaman suara dan video, suhu yang 
diperlukan antara 15-18 C (Pedoman Pengelolaan Arsip Media Baru, 
ANRI, 1996) 
1. Arsip foto 

Bahan arsip foto adalah kertas, plastic yang diisi silver bromide 
dengan proses kimiawi. Pemeliharaan arsip foto dengan cara 
disimpan pada amplop yang tidak mengandung asam, ditempel 
pada kertas atau disimpan dalam album. Arsip foto dimasukkan 
pada ruangan penyimpanan dengan suhu udara yang benar-
benar konstan yaitu 20 C dan kelembabannya 40 RH 

2. Mikrofilm 
Mikrofilm mudah sekali rusak karena kelembaban yang tinggi, 
temperature udara yang tidak tetap, cendawan dan tangan-
tangan kotor yang berminyak. Pemeliharaan arsip mikrofilm 
dengan cara disimpan dalam ruangan yang ber AC. Temperatur 
dan kelembaban udara tetap stabil. Temperature yang ideal 
antara 18-21 C dan kelembabannya 40-50% RH. Cara 
penyimpanan arsip mikrofilm yaitu dengan cara digulung, 
dimasukan dalam kaleng tertutup dan tahan karat serta 
dibungkus dengan kotak Koran dan disimpan pada mikrofilm 
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cabinet yang terdiri dari beberapa laci dan mempunyai sirkulasi 
udara yang baik dan terbuat dari logam yang tahan karat. 

3. Arsip film 
Pemeliharaan arsip film dengan cara dibersihkan dengan bahan 
airmixer. Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan 
jamur, karat dan kotoran yang ada pada film. Untuk 
membersihkan arsip film dapat juga dengan menggunakan cairan 
kimia (larutan) trichlorotin yang dituangkan dalam kain katun, 
kemudian kain tersebut ditempelkan pada kedua sisi film dan 
diputar secara perlahan dan teratur dengan menggunakan alat 
bantu atau mesin penggulung film (rewinder). Arsip film ((film 
negative) disimpan dalam ruang bersuhu rendah antara 10-15 C 
dengan kelembaban 50-55% RH 

4. Disket dan Kaset 
Pada dasarnya pemeliharaan arsip disket dan kaset tidak jauh 
berbeda dengan pemeliharaan arsip foto/film negative. Dalam 
hal ini suhu dan kelembaban udara menjadi pertimbangan 
utama. Pemeliharaan dan perawatan arsip media baru (non 
kertas) ini dilakukan secara rutin. Setiap 6 (enam) bulan sekali 
dilakukan pengecekan untuk diperbaiki atau dirawat sesuai 
dengan kondisi fisik arsip. 
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BAB XII 
PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA 

DI BERBAGAI NEGARA 
 

Bidang pelestarian bahan pustaka adalah bidang yang masih baru 
dalam dunia perpustakaan. Kesadaran akan pentingnya pelestarian ini baru 
dimulai sejak tahun 1966, yaitu pada saat banjir di Florence, Italia yang 
merusak koleksi perpustakaan nasional Italia serta benda-benda seni yang 
lain. Kejadian ini ternyata menggugah hati para pustakawan tentang perlunya 
mempelajari bidang pelestarian bahan pustaka ini secara sungguh-sungguh. 
Lembaga yang telah lama mengupayakan “pelestarian” ini adalah museum, 
arsip, dan kolektor seni. Dua buah lembaga yang bergerak dalam bidang 
tersebut ialah: 
1. The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), 

yang didirikan pada tahun 1950. 
2. The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC), 

didirikan pada tahun 1960. 
Kedua lembaga tersebut mengupayakan benda-benda bersejarah, 

serta benda-benda seni dapat dilestarikan dengan baik, tetapi waktu itu 
belum menyinggung pelestarian koleksi perpustakaan. 

Pelestarian bahan pustakan baru dipikirkan pada tahun 1970-an, 
ketika The Libracy of Congress(LC) berminat untuk mengembangkan bidang ini 
karena memiliki kepentingan untuk merawat koleksinya yang terkenal dan 
sudah banyak yang lapuk. 

Seorang tokoh dari Newbery Library di Chicago, Paul N. Bank, 
mengemukaan perlunya mengadakan pendidikan mengenai pengawetan dan 
perawatan buku ini. Scool of Library Studies,Columbia University, membuka 
program perawatan dan pengawetan dokumen untuk 
program Masters. Columbia adalah sekolah yang pertama-tama memberikan 
pendidikan pelestarian secara resmi. Kemudian pendidikan ini ditawarkan 
pada berbagai sekolah perpustakaan di Amerika, diantaranya oleh The Florida 
State University Tallahassee, Florida. 

Secara internasional kegiatan ini diakui manfaat dan pentingnya 
bagi perpustakaan, dengan bantuan dari UNESCO, FORD 
FOUNDATION dan lain-lain. Di Indonesia, Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI), 
berasma dengan Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Direktorat 
Permuseuman Depdikbud, memprakarsai Program Pelestarian Bahan-
Pustaka dan Arsip yang mendapat bantuan dana dari Ford Foundation. 
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A. Pelestarian Bahan Pustaka di Indonesia 
Secara tradisional pelestarian bahan pustaka telah lama 

dilakukan di Indonesia. Seperti di kraton, para pujangga telah 
menyalin naskah lama ke naskah baru dengan menggunakan bahan 
tulis sederhana yaitu daun lontar. Ketika perpustakaan mulai 
berkembang, maka penjilidan buku dan majalah mulai dilakukan. 
Semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya mikrofilm, 
maka mulai banyak bahan pustaka terbitan Indonesia yang dibuatkan 
mikrofilm. Proses alih bentuk ini banyak dibantu oleh lembaga asing 
terutama dalam bentuk peralatan, tenaga dan dana. Koleksi 
Perpustakaan Nasional terutama koleksi majalah dan surat kabar, juga 
dibuatkan mikrofilm sekaligus juga perbaikan pada bahan pustaka 
aslinya. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari proyek 
pemerintah Indonesia serta mendapat bantuan pihak asing. 
            Sekitar tahun 1970-an Koninlijk instituut voor Taal-, Land-en 
Volkenkunde (KITLV) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) mulai membuat mikrofilm setiap buku 
yang dibeli oleh KITLV. Berbagai naskah di Sulawesi Selatan, dikenal 
dengan nama lontara dibuatkan mikrofilm dengan bantuan Australia. 
Naskah kuno yang terdapat di Kraton Mangkunegoro, Kasunanan 
(Surakarta), Kesultanan Yogya serta Pakualaman juga dibuatkan 
mikrofilm, dengan bantuan Rockefeller Foundation. The British 
Council juga membantu kegiatan pelestarian di Perpustakaan 
Nasional dengan menyediakan beasiswa serta konsultan. Tahun 1989 
International Review team mengunjungi Perpustakaan Nasional 
Indonesia serta berbagai perpustakaan dan lembaga pendidikan dalam 
rangka kegiatan pelestarian dan pengawetan bahan pustaka 
            Namun ternyata pelestarian dan pengawetan bahan pustaka 
memiliki banyak kendala, seperti; 
1. Kurangnya tenaga pelestarian di Indonesia. 
2. Banyak pimpinan serta pemegang kebijakan belum memahami 

pentingnya pelestrian sehingga menyebabkan kurangnya dana, 
perhatian, dan fasilitas yang teredia. 

3. Praktek pelestarian di Indonesia selama ini masih banyak yang 
salah. 
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4. Berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan di 
Indonesia tercetak dalam kertas yang beraneka ragam mutunya. 

5. Berbagai ruang perpustakaan tidak dirancang bangun yang sesuai 
dengan keperluan pelestarian dan pengawetan. 

6. Belum terdapat kebijakan pelestarian nasional. 

                        
B.   Pelestarian Bahan Pustaka di Negara-negara yang 

Iklim Tropis. 
            Bahan pustaka di iklim tropis tidak terhindar dari bahaya yang 
sama seperti pada iklim lain, bahaya itu meningkat dengan terlalu 
banyaknya panas dan kelembaban dari iklim tropis serta cara 
menangani serangga daerah tropis. Perhatian khusus harus diberikan 
kepada keadaan sekitar (lingkungan) dan pengawasan terhadap hama 
dan serangga pada iklim tropis. 
            Kenyataan bahwa banyak negara-negara dengan iklim tropis, 
juga negara-negara berkembang, memberikan tambahan perhatian 
terhadap pelestarian bahan pustaka, namun dana untuk perpustakaan 
yang diharapakan tidak ada. Pada negara berkembang dana untuk 
perpustakaan tidak ada prioritas, oleh karena anggaran agaknya 
diberikan untuk pelayanan yang utama bagi pemerintah. 
 

C. Keadaan Pelestarian Bahan Pustaka di Inggris  
Pelestarian, pengawetan, serta pemeliharaan bahan pustaka di 

Inggris sangat maju bahkan Inggris dapat dikatakan sebagai pelopor 
dalam pelestarian. Mereka menyadari bahwa harga buku lebih mahal 
dibandingkan dengan harga barang kebutuhan yang lain. The British 
Library memberikan pelopor dalam hal ini. Telah disusun bibliografi 
mengenai restorasi, penjilidan, pemeliharaan, pengawetan, yang sangat 
lengkap dan bermanfaat bagi yang memerlukan untuk memperdalam  
bidang ini. Banyak pula terbitan bagus yang dikemas dalam bentuk 
yang menarik bahkan disertai gambar  sehingga lebih memperjelas. 
Salah satu buku yang membahas secara lengkap dan luas, ialah The 
Conservation of Book and Document, karya W.H. Languell, diterbitkan di 
London oleh Sir Essac Batman & Sons, 1957. 
   Disamping tersedianya buku-buku atau artikel yang dapat 
dengan cepat menambah pengetahuan dan wawasan pustakawan di 
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Inggris. Konferensi dan seminar banyak diadakan oleh organisasi 
profesi maupun lembaga-lembaga perpustakaan lainnya, sehingga 
pengetahuan dan pengalaman dari buku atau artikel majalah dapat 
dibandingkan dengan keadaan dan pengalaman di lapangan. 
   Alat-alat untuk keperluan pelestarian tersedia di pasaran di 
Inggris, sehingga bagi perpustakaan yang akan menyelenggarakannya 
dapat dengan mudah didapat. Adanya jenis kertas laminasi yang 
mudah didapat, adanya bahan kimia, adanya peralatan untuk 
mengukur keasaman kertas dalam berbagai macam, adanya alat untuk 
mengukur cahaya, alat pengukur kelembaban, pengukur suhu, dan 
mesin penjilidan dipasaran sangat mendukung berkembangnya bidang 
ini. 
   Pengusaha penjilidan komersil atau usaha komersil lainnya 
yang menyangkut keperluan pelestarian di Inggris sangat membantu 
perpustakaan untuk dapat menentukan pilihan mereka, kapan harus 
dikerjakan oleh lembaga komersil dan kapan dapat dikerjakan oleh 
perpustakaan. 
   Tokoh kawakan Languell yang menerbitkan bukunya tahun 
1957 memberikan gagasan tentang perlunya pelestarian bahan 
perpustakaan pada masa itu. Tulisannya : The Conservation of Book 
and Document. London: Sir Essac Batman & Sons, 1957   mengulas 
dengan sangat menarik dan jelas tentang tinta dan pengaruhnya yang 
besar dalam pengawetan dan pemeliharaan bahan pustaka, macam 
dan sifatnya, dan lain-lain. 

Melalui diskusi dan pertemuan tahunan dari asosiasi 
perpustakaan di Inggris, mereka semakin yakin bahwa bagian 
pelestarian makin diperlukan. Dengan bukunya yang baru terbit tahun 
1991 John Feather melukiskan bahwa kegiatan pelestarian bahan 
pustaka tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manajemen koleksi 
perpustakaan. Buku ini semakin memberikan kepercayaan bagi 
pustakawan di Inggris, bahwa bagian pelestarian sangat diperlukan. 
Berbagai masalah yang mereka hadapi, misalnya tentang mahalnya 
buku dan terbatasnya anggaran perpustakaan mengharuskan 
pustakawan untuk berpaling kepada pelestarian.  

Pelestarian dan pengawetan serta pemeliharaan bahan pustaka 
di Inggris sangat maju. Mereka menyadari bahwa harga buku sangat 
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mahal dibandingkan dengan harga barang kebutuhan lain. The British 
Library memberikan pelopor dalam hal ini. Telah disusun bibiliografi 
mengenai hal ini, misalnya mengenai restorasi, penjilidan, 
pemeliharaan, dan pengawetan, yang sangat lengkap dan bermanfaat 
bagi yang memerlukanya untuk memperdalam bidang ini. Banyak 
orang dari luar Inggris belajar dalam bidang ini. 

W.G Clements, seorang tokoh dalam bidang pelestarian dan 
pengawetan bahan perpustakaan dari The British Library memiliki 
reputasi Internasional yang kuat menulis tentang: Developments in 
Preservation. British Book News, April 1988:260-262, Emerging 
Technologies-Paper Strengthenig. Restaurator, 8 (2/3) 1987:124-128, 
Preservation of Library Collection. Parts: UNESCO, 1985, dll. Selain 
itu juga memberikan konsultasi di berbagai negara. 

Disamping memberikan konsultasi di berbagai negara, Ia juga 
menulis banyak buku dan artikel majalah, diantaranya : 

1 Development in Preservation. British Book News, April 
1988 : 260-262. 

2 Emerging Technologies-Paper Strengthening. Restaurator, 8 
(2/3) 1987 : 124-128 

3 Preservation of Library Collection.Parts : UNESCO,1985 

4 The National Preservation Office of The British Library, 
IFLA Journal, 12 (1) February, 1986 : 25-32. 
Pelestarian bukanlah subjek yang berdiri sendiri. Subjek ini 

sangat erat kaitanya dengan perkembangan koleksi atau collection 
Management, seperti dijelaskan oleh John Feather dalam bukunya 
yang berjudul Preservation and the management of Library Collection, yang 
terbit pada tahun 1991 di London oleh The Library Association. 
Buku ini memberikan penjelasan mengenai pelestarian dalam  
hubungannya dengan pengembangan koleksi perpustakaan. 

F.W Ratcliffe dan D.Patterson juga menulis tentang proyek 
pelestarian yang ada di Cambridge University yang berjudul 
Preservation Policies and Conservation in British Libraries: report of 
Cambridge University Library Conservation Project. London British 
Library, 1984, 134 p. refs tabs. (Library and information Research Report 
25) (ISBN 0-7123-3035-6). Buku tersebut dapat menggambarkan 
bagaimana kebijakan pelestarian bahan pustaka yang ada di Inggris 
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pada umumnya dengan mengacu pada perpustakaan di Universitas 
Cambridge menulis tentang proyek pelestarian yang ada di Cambridge 
University berjudul Preservation Polices and Conservation in British  
Libraries: report of Cambridge University Library Conservation Project. 
London: British Library, 1984 
Faktor-faktor yang mendukung kegiatan Pelestarian bahan pustaka di 
Inggris : 

1. Buku-buku dan artikel majalah yang ada dengan cepat 
menambah wawasan dan pengetahuan pustakawan bidang 
pelestarian BP di Inggris 

2. Konferensi dan seminar banyak diadakan oleh organisasi 
profesi maupun lembaga-lembaga perpustakaan lainnya 
sehingga dapat dijadikan pembanding antara informasi-
informasi di buku/majalah dengan keadaan sebenarnya di 
lapangan 

3. Pelestarian bahan pustaka membantu menjawab kesenjangan 
antara anggaran yang terbatas dengan kebutuhan buku yang 
terus meningkat 

4. Tersedianya alat-alat dan bahan-bahan pendukung kegiatan 
pelestarian bahan pustaka dipasaran Inggris serta pengusaha 
penjilidan dan usaha komersial bidang pelestarian bahan 
pustaka lainnya sangat membantu perpustakaan untuk dapat 
melakukan kerjasama. 

5. Memberikan kesempatan kepada para pustakawan untuk 
memilih cara terbaik dalam pelestarian bahan pustaka yang 
sesuai dengan kondisi di tempat mereka. Banyaknya 
perpustakaan rujukan yang telah berhasil melakukan program 
pelestarian seperti The British Library atau Universitas 
Cambridge, merupakan tempat yang baik bagi para 
pustakawan di Inggris untuk belajar langsung ke lapangan.  

6. Pelestarian sangat membantu menjawab kesenjangan tadi. 
Alat-alat untuk keperluan pelestarian tersedia di pasaran di 
Inggris. Sehingga bagi perpustakaan yang akan 
menyelenggarakanya dapat dengan mudah dilaksanakan. 

7. Pengusaha penjilidan komersial atau usaha komersial lainya 
yang menyangkut keperluan pelestarian di Inggris sangat 
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membantu perpustakaan untuk dapat menentukan pilihan 
mereka, kapan harus dikerjakan oleh lembaga komersial, dan 
kapan data dikerjakan oleh perpustkaan sendiri. 
 

D. Keadaan Pelestarian Bahan Pustaka di USA  
  Amerika Serikat memiliki lembaga yang paling banyak 
berkecimpung dalam bidang pelestarian bahan pustaka. The Library of 
Conggress adalah salah satu pelopor yang gigih dalam mengadakan 
pemeliharaan dan pengawetan. Disusul oleh perpustakaan The New 
York Public Library, Massachusetts Insitute of Thecnology (MIT) di Boston, 
The Newbery Public Library di Chicago, serta banyak perpustakaan 
lainnya. Selain itu juga ada asosiasi perpustakaan seperti ALA 
(American Library Association), SLA (Special Library Association), RTSD 
(Resources and Technical Services Division) memiliki seksi pemeliharaan 
bahan pustaka yang sudah aktif sejak 1983. 
  The Library of Congress sering mengadakan seminar atau 
lokakarya yang mengusahakan untuk didirikannya sebuah National 
Preservation Program (NPP).  Sebuah konferensi yang diselenggarakan 
tanggal 16-17 Desember 1976 berlokasi di Whittall Pavillion, 
membahas tentang NPP di atas. Konferensi tersebut diikuti oleh 
berbagai petugas profesional seperti pustakawan, ahli kearsipan, 
pakar/dosen dan pegawai LC sendiri.  
            Walaupun Amerika Serikat bukan pelopor pelestarian seperti 
Inggris, tetapi pelaksanaan program pelestarian menjadi lebih 
berkembang dan lebih maju dari pada Inggris. Hal ini disebabkan 
beberapa faktor pendukung yang dimiliki Amerika Serikat, yaitu: 
1. Banyak pakar yang dapat bekerjasama satu sama lain demi 

meningkatkan mutu profesi. 
2.    Asosiasi perpustakaan memberikan fasilitas untuk 

mempertemukan para pakar. 
3. Di Amerika banyak yayasan yang bersedia memberikan dana 

untuk program pelestarian atau pendidikan tenaga pelestarian 
yang dianggap bermanfaat. 

4. Banyak perpustakaan besar yang menyediakan atau mendirikan 
laboratorium untuk keperluan pelestarian. 
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5. Banyak badan komersil yang dapat menunjang suksesnya 
program pelestarian disuatu perpustakaan. 

6. Tersedianya para konsultan yang siap untuk dimintai bantuan 
dengan bayaran yang tidak terlalu tinggi. 

7. Tidak kalah pentingnya, banyak tersebar karya-karya pakar 
berupa tulisan dalam majalah maupun buku yang berguna untuk 
pustakawan lainnya. 

Banyaknya faktor pendukung menyebabkan sistem 
pelestarian di Amerika Serikat sangat maju. Faktor pendukung 
tersebut di antaranya, para pakar yang dengan rajin memberikan 
konsultasi dan menuliskan pengalaman mereka pada majalah 
profesional maupun dalam bentuk buku yang jelas dan mudah diikuti. 
Persaingan sehat antara para pakar menimbulkan gairah kerja bagi 
mereka para pustakawan bagian pelestarian. Faktor pendukung yang 
lain ialah adanya penyangga dana dari yayasan atau pemerintah federal 
untuk proyek atau program pelestarian yang baik.  

Faktor selanjutnya ialah adanya laboratorium yang dimiliki 
oleh perpustakaan besar, dan percobaan-percobaan yang mereka 
lakukan demi kemajuan bidang pelestarian. Adanya kepeloporan yang 
tangguh dalam menciptakan tenaga pelestarian terdidik, dari waktu ke 
waktu dan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling 
tinggi. Faktor pendukung lainnya ialah kesediaan bekerja sama antara 
perpustakaan yang satu dengan yang lain baik dari suatu daerah lokal, 
regional, sampai tingkat nasional. Sistem komunikasi yang mudah dan 
murah mendukung terselenggaranya kerja sama dalam pelestarian 
tersebut.  

Amerika Serikat memilki lembaga yang paling banyak 
berkecimpung dalam bidang pelestarian bahan pustaka. Perpustakaan 
The Library of Congress adalah salah satu pelopor yang gigih dalam 
mengadakan pemeliharaan dan pengawetan. RTSD/ALA (Resources 
and Technical Services Division/ALA) memiliki seksi pemeliharaan 
bahan postal, yang sudah aktif sejak 1998. Seksi ini telah menerbitkan 
sebuah bibliografi pemeliharaan beranotasi yang dapat dibeli lewat 
RTSD. Di samping itu seksi ini juga mengadakan seri lokakarya 
program pengawetan dasar. 
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Pendidikan untuk program ini diadakan oleh berbagai sekolah 
perpustakaan seperti berikut ini 

1. Columbia University, School of Library Services.  

2. Simmons College. 

3. Catholic University of America 

4. University of California Los Angeles 

5. Wayne State University 

6. Florida State University 
Serta masih banyak sekolah perpustakaan lain yang 

memberikan kuliah mengenai pelestarian bahan pustaka ini. Program 
yang diajarkan adalah bagaimana caranya memelihara bahan pustaka. 

Suatu ketika sebuah konferensi yang diselenggarakan tanggal 
16-17 Desember 1976 berlokasi di Whittall Pavillion membahas 
tentang NPP diatas. Konferensi tersebut diikuti oleh berbagai petugas 
profesional seperti pustakawan, ahli kearsipan, pakar/dosen dan 
pegawai dari LC sendiri. kesemuanya 40 orang 

Ada 5 pakar yang berbicara dalam konferensi tersebut : 

1. Lawrence S.Robinson, Preservation Mikrofilming officer 

2. Dr.John C.William. LC‟s Preservation Research Office 

3. Gordon R.Williams, Director of  The Center for Research 
Libraries. 

4. Robert L.Feller, Director of The Center on The Materials of 
the Artist and Conservator at Carnegie-Mellon University 

5. Paul N.Banks, Conservator at Newberry Library 
Kesimpulan dari konferensi tersebut adalah bahwa dalam 

upaya pelestarian bahan dokumen dapat dilihat dari beberapa aspek 
diantaranya adalah : 

1. Aspek sosial yang menyangkut : 

a. Apa yang harus dilestarikan / diawetkan? 

b. Siapa yang melaksanakannya? 

c. Bagaimana melaksanakannya? 
2. Aspek teknis meliputi : 

a. Bagaimana cara pelaksanaannya? 

b. Bentuk atau meteri yang akan dilestarikan? 
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Pada Library of Congress ada sekitar 37 jabatan untuk 
menangani bidang pengawetan ini. Utuk mendidik ahli atau 
profesional dalam bidang pengawetan atau conservation itu 
dibutuhkan waktu sekitar 7 tahunan dan menurut pendapat Paul 
N.Banks bahwa untuk bidang ini diperlukan jabatan- jabatan seperti : 

1. Administrasi 
2. Pustakawan dan teknik penyeleksian dokumen/koleksi 
3. Ahli pengawetan 

Dari pendapat ahli konservasi, secara umum dapat 
disimpulkan bahwa untuk membentuk National Preservation 
Program, dalam National Preservation Program Planning Conference 
itu mencakup : 

1. Preservation master mikrofilm 
2. Bibliographic system 
3. Pendidikan konservasi 
4. Ruang pendingin penyimpanan untuk dokumen yang belum 

di mikrofilmkan 
Konferensi tersebut dianggap berhasil bila diukur dari : 

1. Kualitas dari peserta yang mengikuti diskusi cukup tinggi, 
karena pada umumnya terdiri atas para pakar dalam 
bidangnya masing-masing. 

2. Kualitas dari presentasi yang disampaikan oleh segenap 
pembicara cukup berbobot. 

3. Level atau tingkat diskusi sangat memuaskan. 
4. Pentingnya topik yang dibahas dalam setiap diskusi sangat 

menarik sehingga peserta cukup antusias membahasnya. 
Walaupun Amerika Serikat bukan pelopor pelestarian seperti 

Inggris, tetapi pelaksanaan program pelestarian menjadi lebih 
berkembang dan lebih maju daripada Inggris. Hal ini diebabkan 
berbagai faktor pendukung yang dimiliki oleh Amerika Serikat. 
Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1. Banyak pakar yang dapat bekerja sama satu sama lain demi 
meningkatkan mutu profesi. 

2. Asosiasi perpustakaan memberikan fasilitas untuk 
mempertemukan para pakar 
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3. Di Amerika banyak yayasan yang bersedia memberikan dana 
untuk program pelestarian atau pendidikan tenaga pelestarian 
yang dianggap bermanfaat. 

4. Banyak perpustakaan besar yang menyediakan atau 
mendirikan laboratorium untuk keperluan pelestarian. 

5. Banyak badan komersil yang dapat menunjang suksesnya 
program pelestarian di suatu perpustakaan, misalnya 
penjilidan atau penjual alat-alat untuk pelestarian. 

6. Tersedianya para konsultan yang siap untuk dimintai 
bantuan, dikontrak dalam sistem harian, bulanan ataupun 
tahunan, dengan bayaran yang tidak terlalu tinggi. 
Tidak kalah penting adalah tersebarkannya karya-karya para 

pakar berupa tulisan dalam majalah profesional maupun buku yang 
membagi pengalaman mereka untuk rekan-rekan pustakawan lainya. 
Diantara mereka adalah : 

1. Paul N.Banks dari perpustakaan Newbery di Chicago,  
2. Pamela Darling, istri Richard Darling, Dekan sekolah 

perpustakaan di Universitas Columbia, bekerjasama dengan 
Paul N.Bank mempelopori pendidikan untuk tenaga 
pelestarian di USA. 

3. Carolyn Clark Morrow, seorang pakar yang tumbuh dari 
pengalaman lapangan. 

4. Jeffery Field, seorang pakar yang menuliskan peran NEH 
yang terkenal murah dalam memberikan dana untuk 
keperluan pelestarian. Salah satu tulisanya ialah : 

5. “The Role of the National Endowment for the Humanities 
Office of Preservaion in the National Preservation Effort.” 
Microform Review, 14(2)Spring, 1985 :81-82,84-86,11 refs. 

6. John F,Dean adalah seorang pakar yang rajin menulis di 
majalah professional, sehingga rekan-rekannya dapat 
mengikuti jejaknya dalam melaksanakan program pelestarian 
di perpustakaan. Beberapa diantara tulisanya ialah : 
a. Advances in Preservation Technology and Library 

Binding. Serial Review, 9 (3) Fall, 1983:95-97. 
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b. Conservation and Collection Management. Journal of 
Library Administration, 7(2/3) Summer/Fall, 1986 : 
129-141. 25 refs. 

c. John Hopkins Action in Preservation Developing a 
Paper Conservation program in a small Instituion. 
Conservation Administration News, (9) April, 1982 : 1, 
4-7.ill.2 refs. 

Antara tahun 1980-1983 beberapa peritiwa terjadi. Satu 
adalah kedatangan pimpian yang baru. Donald Moore, yang tentu saja 
ia segera memperhatikan bahwa perlu ambil tindakan berdiskusi 
dengan badan pengawas. Peristiwa yang kedua adalah harapan bahwa 
sebuah kompleks pelestarian baru akan diselesaikan bangunan untuk 
administrasi (1987-1988) termasuk untuk perpustakaan akan 
mengalami renovasi besar-besaran. 

Dengan senjata koleksi yang terdokumentasi baik ini mereka 
mencari bantuan dana pendukung proyek pelestarian tahun 1985 dari 
dana pemerintah federal “Institute of Museum Services”. Sebelum 
pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan, kartu shelf listnya difotokopi 
sebagai duplikasi alasan mengkopi ini karena sudah ada nomor 
inventarisnya. 

Pada pelaksanaan, ternyata banyak rencana yang sudah 
dikerjakan dengan rapi, tetapi pelaksanaannya lain dengan rencana. 
Misalnya petugas fotokopi berjalan lebih lambat daripada petugas 
pembungkus buku-buku yang akan dipindahkan, dan ini 
memperlambat pekerjaan. Alasan mengkopi ini karena sudah ada 
nomor inventarisnya. Setelah melalui beberapa kesalahan langkah, 
akhirnya ditetapkan bahwa tidak mungkin untuk mengikuti langkah 
demi langkah secara sinkron sesuai dengan rencana. Petugas 
konservasi bekerja jauh lebih cepat  dari petugas pengepak dan 
petugas fotokopi, sehingga prosedurnya menjadi seperti berikut : 

a. Buku dikeluarkan dari rak, dibersihkan debunya dengan kain 
yang diberi bahan kimia yang dapat memegang debu tetapi 
tidak merusak buku. 

b. Kemudian buku ditempatkan pada rak dorong. 
c. Kereta buku tadi dibawa ke bagian fotokopi dan sementara 

ditempatkan pada ruang kerja yang tidak untuk umum. 
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d. Lembar evaluasi asli dan kartu katalog difotokopi menjadi 
satu halaman pada kertas berukuran 20 cm x 35 cm sebanyak 
5 kopi. 

e. Dua lembar diselipkan pada masing-masing buku. 
f. Satu lembar dari yang diselipkan di buku tadi tetap bersama 

buku, sedangkan yang lain masuk di kantong yang 
ditempelkan pada pembungkusnya. 

g. Sebelum itu penulis telah membubuhkan tanda tangan, 
sebagai bukti bahwa buku telah dicek penulis sebelum 
dibungkus. 

h. Lembar evaluasi asli dan kartu katalog yang difotokopi tadi 
(langkah d) diambil dari buku pada waktu akan dibungkus 
kemudian dibukukan untuk kemudian di file 

i. Semua buku ditempatkan pada tempat terkunci sesudah 
dibungkus, rak dipindahkan sampai saatnya dipak kedalam 
sejumlah dus. 

j. Catatan isi dari setiap dus disimpan, nomor induk buku-buku 
dituliskan langsung pada setiap dus. 

k. Setelah buku dikirim, buku ditempatkan di rak “Ruang Buku 
Langka” Newyork Botanical Garden Sesuai dengan nomor induk 
yang tampak pada punggung kertas pembungkus bersama 
simbol-simbol lain yang dipakai. 
Jika perpindahan ini menggunakan badan komersial biaya 

angkut dan asuransi akan sangat mahal. Untungnya Brooklyn 
Botanical Garden menyediakan mobil baru dan seorang sopir untuk 
membantu mengangkut 78 dus buku. 
Faktor-faktor  yang mendukung kegiatan pelestarian bahan pustaka di 
USA: 

1. Banyak pakar yang bekerjasama demi meningkatkan mutu 
profesi 

2. Asosiasi perpustakaan memberikan fasilitas untuk 
mempertemukan para pakar 

3. Banyak yayasan yang bersedia menyediakan dana untuk 
program pelestarian bahan pustaka atau pendidikan tenaga 
pelestarian yang dianggap bermanfaat 
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4. Banyak badan komersial yang dapat menunjang suksesnya 
program pelestarian di suatu perpustakaan, misal: penjilidan, 
dll. 
Proyek ini dapat dikerjakan dengan baik, dan berguna bagi 

perpustakaan dan keperluan lembaga induknya. Perpustakaan dapat 
menunjukkan kepada masyarakat akan harta yang berupa bukti langka 
yang tidak ternilai harganya. 

 
E. Keadaan Pelestarian di Puerto Rico (Amerika Latin)  

Lokasinya berada di tengah-tengah gugusan kepualauan 
Autilles dan ada paling kanan Laut Caribea. Puerto Rico memiliki 
iklim yang sangat panas dan lembab. Letak geografisnya juga mudah 
mendapatkan kecelakaan badai dan angin ribut. 

Pada awalnya, perpustakaan-perpustakaan yang ada di Puerto 
Rico telah musnah oleh api pada waktu pemberontakan Indian tahun 
1513, dan serangan-serangan yang menentang Puerto Rico oleh 
musuh-musuh dari Spanyol.Sekalipun tidak ada yang berbuat dengan 
koleksi-koleksi bahan pustaka menggantikan bangunan-bangunan 
kayu sebelumnya, untuk melindungi bahan- bahan pustaka dari badai, 
topan, api dan penyakit daerah tropis seperti ngengat.Penggunaan AC 
dapat membantu untuk mengontrol panas dan kelembaban yang 
tinggi, fumigasi yang teratur juga dapat membasmi kecoa dan 
serangga lainnya. Dengan fumigasi yang khusus pada seluruh 
bangunan perpustakaan atau dari seleksi buku-buku dalam ruangan 
adalah juga aktifitas yang terus menerus untuk mengontrol rayap-
rayap atau jamur dalam perpustakaan di Puerto Rico. 

Kontruksi bangunan kayu digantikan dengan semen untuk 
melindungi bahan pustaka dari badai, api, serta ngengat. Penggunaan 
AC dapat membantu untuk mengontrol panas dan kelembaban yang 
tinggi. Fumigasi yang teratur dan secara khusus berguna untuk 
membasmi rayap-rayap. Tindakan-tindakan tersebut sangat 
membantu pada iklim tropis, tetapi persetujuan dengan Helmut Bansa 
dikatakan bahwa problem dasar dalam pemeliharaan bahan-bahan 
pustaka pada daerah tropis dan sub-tropis tidak membuat perubahan 
yang fundamental dengan pengawetan atau perbaikan. 
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Dalam masyarakat kita perpustakaan memiliki dua peranan 
yang bertentangan yaitu, penyebaran informasi, pengetahuan dan 
pelestarian informasi melalui pelestarian bahan terekam di 
perpustakaan. Di daerah tropis masalah pelestarian harus lebih 
diintensifkan sebab banyak panas, ketinggian tingkat kelembaban, 
insek dari daerah tropis, dan alasan lain misalnya tidak cukup dana 
untuk mengembangkan koleksi dalam menyelenggarakan program 
pelestarian. 

Perlunya penelitian selanjutnya dalam bidang pelestarian di 
daerah tropis tampak dengan jelas. Penelitian dengan keadaan khusus 
dan masalah khusus untuk daerah tropis sangat diharapkan untuk 
sumbangan dunia pelestarian saat ini dan seterusnya. Lagi pula 
diperlukan komunikasi dan kerja sama antara para pustakawan yang 
bergerak dalam bidang pelestarian di daerah tropis maupun sub-
tropis. Hal ini akan membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat 
untuk memecahkan masalah yang paling diperlukan yaitu kerja sama 
dan rencana yang terkoordinasi dalam pelestarian bahan pustaka di 
daerah tropis.  

Iklim daerah tropis sangat tidak mendukung pelestarian 
bahan pustaka. Haydee Munoz Sola memberikan gambaran program 
pelestarian yang ada di kampus Medical Services University of Puerto 
Rico di Rico Piedras. Sebelum masuk kepada permasalahannya ia 
menceritakan sedikit tentang sejarah perpustakaan dan sejarah 
pelestarian. Iklim tropis dengan berbagai ciri-cirinya yang dapat 
merusakkan koleksi perpustakaan dan banyaknya kendala yang harus 
dihadapi oleh perpustakaan di daerah tropis termasuk kurangnya 
anggaran untuk menyelenggarakan program pelestarian. Kemudian ia 
menceritakan letak geografis Puerto Rico yang banyak bencana alam 
seperti badai, banjir, angin puyuh dan sebagainya.  

Perpustakaan kesehatan Puerto Rico memiliki koleksi khusus 
yang disebut The Ashford Collection, yang memiliki 3000 dokumen 
yang berupa buku dan korespondensi. Dokumen ini sangat penting 
untuk penelitian penyakit di daerah tropis. Karena itu perlu 
diawetkan. Daerah tropis, menurut Plumbee lebih banyak serangga 
yang dapat menyerang koleksi, memiliki tingkat kelembaban yang 
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tinggi yang menumbuhkan jamur, serta tingkat suhu yang lebih tinggi 
yang dapat mempercepat kerusakan dokumen. 

Pelestarian bahan pustaka baik dalam bentuk fisik, maupun isi 
intelektual merupakan tugas  utama pustakawan. Bibliografer,dan 
petugas museum. Pengenalan baru untuk keperluan pelestarian bahan 
pustaka dapat dilihat dari eksperimen-eksperimen yang dilaksanakan 
oleh William J.Borrow . Dalam eksperimenya Borrow membuktikan 
kertas sebagai pendukung pokok untuk bahan bibliografis dapat rusak 
karena bahan kimia dan asam dalam proses pembuatanya. 

Bahan pustaka pada iklim tropis tidak terhindar dari bahaya 
yang sama seperti pada iklim lain. Bahaya itu meningkat dengan 
terlalu banyaknya daerah tropis. Kenyataan bahwa banyak negara-
negara dengan iklim tropis, juga negara-negara berkembang 
memberikan tambahan perhatian pada pelestarian bahan pustaka, 
namun dana untuk perpustakaan yang diharapkan tidak ada. Pada 
negara berkembang dana untuk perpustakaan tidak ada prioritas, oleh 
karena anggaran yang diberikan untuk pelayanan utama bagi 
pemerintah. 

Usaha-usaha pelestarian di Perpustakaan Ilmu-ilmu 
Kesehatan Universitas Puerto Rico Perpustakaan ini terletak di 
kampus Medical Sciences University of Puerto Rico di Rio Piedras. 
Ini adalah sebuah perpustakaan khusus perguruan tinggi, yang 
memberikan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa, dosen-
dosen, dan tenaga administrasi kampus setempat. Koleksi 
perpustakaan disimpan dalam sebuah bangunan tembok yang 
dibangun pada tahun 1972. Perpustakaan ini mempunyai AC sentral 
yang dapat mengontrol tingkat temperature dan kelembaban yang 
tinggi.  

Fumigasi diadakan setiap bulan untuk mencegah serangga 
tropis yang dilakukan ke seluruh bagian kampus, termasuk 
perpustakaan.Fumigasi khusus terhadap fungi dan serangga tropis 
dilaksanakan oleh perpustakaan jika dirasa perlu. Yang lebih 
diutamakan dalam pengawetan pada perpustakaan ilmu-ilmu 
kesehatan adalah bahan-bahan kebudayaan Puerto Rico tersebut. Di 
antaranya bahan-bahan tropical medicine telah mendapat perhatian 
khusus bagi penelitian. 
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Pelopor Konferensi National Preservation Program (NPP) 
16-17 Desember 1976 di Whittal Pavillion: 

1. Lawrence S. Robinson, Preservation Mikrofilming Officer 
2. Dr. John C. William, LC‟s Preservation Research Office 
3. Gordon R. Williams, Director of the Center for Research 

Libraries 
4. Robert L. Feller, Director of the Center on the Materials of 

the Artist and Conservator at Carnegie-Mellon University 
5. Paul N. Banks, Coservator at Newberry Library 

Kesimpulan dari Konferensi National Preservation Program 
(NPP) : Aspek  sosial  yang  menyangkut:  apa  yang  harus  
dilestarikan/  diawetkan,  siapa  yang  melaksanakannya, bagaimana 
melaksanakannya. Aspek teknis meliputi: bagaimana cara 
pelaksanaannya, dan bentuk dan materi yang akan dilestarikan.  
Untuk membentuk National Preservation Program (NPP) dalam 
National Preservation Planning Conference mencakup: Preservation 
master mikrofilm, bibliographic system, pendididkan konservasi, 
ruang pendingin penyimpanan untuk dokumen yang belum 
dimikrofilmkan. Tokohnya,   Paul N. Banks, Pammela Darling, 
Carolyn Clark Morrow, dll 

Iklim daerah tropis sangat tidak mendukung pelestarian BP. 
Haydee    Munoz    Sola    memberikan    gambaran    program 
pelestarian  BP  yang  ada  di  kampus  Medical  Services University 
of Puerto Rico   di Rico Pedras. Diuraikan pula mengenai sejarah 
perpustakaan, sejarah pelestarian, iklim penyebab rusaknya BP, 
kurangnya dana menjadi kendala program pelestarian BP, dan letak 
geografis Puerto Rico yang sering menyebabkan bencana banjir, 
badai, angin puyuh, dsb. 

Perpustakaan kesehatan Puerto Rico memiliki banyak koleksi 
khusus yang disebut The Ashford Collection, yang memiliki 3000 
dokumen penting yang mendukung kegiatan penelitian penyakit 
daerah tropis dan perlu untuk dilestarikan. 
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BAB XIII 
ORGANISASI, LEMBAGA RISET DAN  

PENDIDIKAN TEKNISI / PROFESIONAL  
BIDANG PELESTARIAN 

 

A. Organisasi 
Organisasi Bidang Pengawetan sangat berjasa dalam 

mengembangkan bidang ini. Mereka menyelenggarakan seminar, 
workshop dan pertemuan atau diskusi lainnya. Banyak buku petunjuk 
dibuat untuk disebarluaskan oleh organisasi ini. Begitu pula latihan 
keterampilan banyak diberikan oleh para organisasi tersebut. 

Ada tiga macam organisasi bidang pelestarian yaitu:  
(1) organisasi lokal,  
(2) organisasi nasional,  
(3) organisasi internasional. 
 

1. Organisasi Lokal 
Organisasi lokal adalah adalah organisasi yang sifatnya hanya 

berlaku lokal menurut daerah –daerah tertentu. 
 

2.  Organisasi Nasional 
Organisasi dan program serta kegiatan pemeliharaan dan 

pengawetan perpustakaan yang ada di Amerika Serikat adalah sebagai 
berikut : 

a. American Library Association (ALA) 
PLMS ( Preservation Service Division) dan RTSD 

(Technical Service Division) merupakan salah satu seksi di 
ALA sedangkan PLMS terdiri atas komite - komite 
Pendidikan, komite mutu fisik bahan pustaka, komite 
kebijaksanaan dan penelitian, komite hubungan antara 
perpustakaan dan penjilid. 

b. Society American Archivists(SAA) 
Dalam „SAA‟ ini mengatur bermacam-macam 

program seperti pengawasan pengumpulan kebenaran, 
kegunaan, kemanan dan pengawetan. 
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c.  American Institute for Conservation (AIC) of History and Artistic 
Works. 

Pengertian „AIC‟ adalah asosiasi konservator 
professional dan ilmuan konservasi yang berkarya untuk 
melatih anggotanya sendiri untuk lembaganya. Tujuan „AIC‟ 
adalah menukar dan menyebarkan informasi tentang 
pemeliharaan dan tekniknya, mendorong dan memiliki 
standar tinggi tentang masalah – masalah kebudayaan. „AIC‟ 
didirikan pada tahun 1960 dan organisasi ini memiliki 3 jenis 
keanggotaan antara lain: 

2) Assosiate, yaitu siapa saja yang berminat dalam 
bidang tersebut. 

3) Feslow, yaitu konservator ahli yang memenuhi syarat 
keahlian. 

4) Lembaga. 
d. The Guild of book Workers. 

The Guild of book Workers adalah organisasi 
nasional yang bergerak dalam pembuatan buku. Didirikan 
tahun 1960 untuk mendorong keahlian membuat buku dalam 
era mekanisasi. 

e.  Library Binding Institute (LBI) 
Tahun 1981 LBI menerbitkan revisi standard for 

library binding yang terbitan pertama tahun 1971 berisi 
bahan-bahan dan metode khusus dalam menilai hasil jilidan 
perpustakaan. 

f. Nasional Conservtion Advisor Council/National Institute For 
Conservation (NCAC) 

Keanggotaan NCAC meliputi sembilan anggota 
utama yang mewakili organisasi nasional seperti LC,AIC, 
National trust for Historic Preservation, serta 50 anggota 
asosiasi dan penelitian resmi sebagai wakil daerah pusat 
konservasi, asosiasi profesional nasional, dan perwakilan 
apapun.  

g. Asssosciatiom of Research Libraries (ARL) 
ARL adalah suatu organisasi dari 113 perpustakaan 

penelitian terbesar di USA dan Kanada, khususnya untuk 
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memperluas kerjasama perpustakaan nasional dan 
memperbaharui akses ke bahan-bahan penelitian. 

Office of Management Studies(OMS) adalah bagian 
dari ARL. Di tahun 1960 ARL mendirikan sebuah komite 
pemeliharaan dan pengawetan yang dipimpin oleh Gordon 
R.William yang bertugas mempersiapkan suatu rencana untuk 
menyebarkan dan memelihara bahan-bahan pustaka  

h. Research Libraries Grpup (RLG) 
RLG didirikan tahun 1974 dan meliputi New York 

Public Library (NYPL) dan  perpustakaan Yale Columbia, 
serta Universitas Harvard tahun 1980 RLG mempunyai 25 
anggota diseluruh Dunia. 

 
3. Organisasi Internasional 

Organisasi internasional bidang pelestarian yang terkenal 
adalah sebagai berikut: 

a. ICC (The International Institute dor Conservation of 
Historic and Artistic Works). Didirikan tahun 1950.ICC 
memliki 3 jenis keanggotaan: 

1) Associate, yaitu siapa saja yang berminat dalam 
bidang tersebut. 

2) Fellow, yaitu Conservator ahli yang memenuhi 
syarat keahlian 

3) Lembaga 
b. ICOM (The International Council Museum) 
c. IFLA ( The International Federation of Library Association) 
d. ICC ( The International Centre for Conservation) 

 
B. Lembaga Riset 

Lembaga riset baik lokal, nasional, maupun international 
sangat penting dalam mendukung kehidupan dan perkembangan 
suatu profesi karena sering kita lihat R&D (Research and 
Development) adalah sepasang kata yang bergandengan sebagai sebab 
akibat dari suatu kegiatan. 

Di Amerika serikat dan Kanada memiliki berbagai lembaga 
penelitian yang bersifat nasional maupun Internasional. 
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C. Pendidikan Teknisi dan Profesional 
Di jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra UI mendirikan 

pendidikan pelestarian sebagai satu mata kuliah saja yang berjudul “ 
Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Perpustakaan yang diberikan 
untuk mahasiswa program S1,S2,S3 perpustakaan dan D3 kearsipaan. 
Pada tahun 1976, PLMS menerbitkan Perservation Education 
Directory yang menyatakan bahwa ada 12 mata kuliah dalam bidang 
ini yang diberikan sekolah perpustakaan maupun sekolah non 
perpustakaan. 

Ada 3 jenis tenaga yang diberikan dalam bidang pelestarian 
yaitu : 

1. Pustakawan untuk pelestarian, pustakawan perawatan dan 
sebagainya yang mengepalai bagian pelestarian di 
perpustakaan. 

2. Konservator yaitu orang yang langsung bertanggung jawab 
untuk memperbaiki dokumen. Kualifikasi dari seorang 
konservator adalah memiliki pendidikan akademis yang 
berhubungan dengan subjeknya. 

3. Teknisi Bidang Konservasi 
Pendidikan untuk teknisi pelestarian ialah Sarjana Muda atau 

pengalaman yang sejajar dengan itu dalam bidang perpustakaan 

 
D. Kebijakan Pelestarian 

Penggambaran lain yang membuat bagian ini sangat penting 
adalah sebagai berikut  
1. Jika ada kerusakan dapat mudah diperbaiki 
Faktor faktor yang perlu diperhatikan dalam mendirikan bagian 
pelestarian ialah sebagai berikut : 

a. Keadaan koleksi perpustakaan 

b. Penggunaan koleksi oleh pemakai 

c. Tuntutan pemakai 
2. Bangunan tempat menyimpan koleksi  
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Dalam melestarikan koleksi perpustakaan kita harus melihat 
kepada tiga pertanyaan penting yaitu : 

a. Bahan apa saja yang perlu dilestarikan 
Dalam memilih bahan yang akan dilestarikan ada 4 

faktor yang harus menjadi pertimbangan yaitu  subjek, 
format, usia bahan, dan penggunaan bahan tersebut. Selain 
dari keempat faktor tersebut masih banyak yang harus 
dipertimbangkan sehubungan dengan koleksi dan 
penggunaanya misal apakah buku-buku lama atau buku-buku 
baru ?, Apakah sering diadakan penyiangan ?dan lain-lain. 

b. Lamanya bahan perpustakaan dilestarikan  
Ada perpustakaan yang sifatnya cepat usang dan ada 

pula bahan perpustakaan yang bersifat permanen. 
c. Alat yang digunakan untuk pelestarian. 

 
E. Perencanaan Suatu Program Pelestarian 

Ada satu model program pelestarian yang dapat cocok untuk 
segala jenis perpustakaan, tetapi model yang dibuat oleh Pemela 
Darting yang ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul “A local 
Preservation Program : where to start mungkin dapat diikuti dengan 
beberapa perubahan sesuai dengan keadaan setempat. 
Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi 4 hal pokok 
yaitu : 
1. Pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Kontrak lingkungan 
b. Penggerakan dan pengangkutan buku 
c. Membuat fotokopi 
d. Identifikasi bahan yang rusak 

2. Penanganan fisik 
a. Proses penggerakkan 
b. Penjilidan  
c. Perbaikan 
d. Pemberian sampul yang berfungsi sebagai pencegah 
e. Restorasi deacidifikasi 

3.   Penggantian 
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Penggantian dapat dilakukan melalui jalur komersial, 
mikroform, cetak ulang, dll. Hal tersebut hanya cocok dilakukan 
untuk dokumen yang berupa karya populer. 
4.  Pelestarian  yang bersifat pencegahan 

a. Pengadaan 
b. Memperhatikan baik-baik bahan yang baru datang. 

 
Langkah-langkah penting selanjutnya ialah sebagai berikut : 

1. Menentukan tanggung jawab 
2. Membuat rencana 

Berdasarkan tanggung jawab yang diembannya, maka orang 
bertanggung jawab tersebut harus mengembangkan rencananya, yang 
pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut ini : 

1. Menentukan tujuan pengawetan  
2. Melihat keadaan koleksi saat ini. 
3. Menandai unsur-unsur program  
4. Menentukan prioritas. 
5. Implementasi. 
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BAB XIV 

KESIMPULAN 
 

1. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian 
secara fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang 
terkandung di dalamnya. Maksud pelestarian ialah 
mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak 
cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal, 
diusahakan agar awet, bisa dipakai lebih lama dan bisa 
menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Tujuan 
pelestarian bahan pustaka dapat antara lain: (a) menyelamatkan 
nilai informasi dokumen, (b) menyelamatkan fisik dokumen, 
(c) mengatasi kendala kekurangan ruang, (d) mempercepat 
perolehan informasi. Pelestarian bahan pustaka memiliki 
beberapa  fungsi untuk melindungi, pengawetan, kesehatan, 
pendidikan, kesabaran, social, ekonomi, keindahan. 

2. Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan dalam 
pelestarian bahan pustaka adalah manajemen, tenaga yang 
merawat bahan pustaka, laboratorium, dana. Pada dasarnya 
kerusakan bahan pustaka dipengaruhi oleh beberapa factor, 
yaitu faktor biologi ( binatang pengerat, serangga dan jamur), 
fisika, dan faktor kimia. Selain itu faktor lain yang dapat 
menyebabkan kerusakan bahan pustaka adalah faktor alam, 
seperti banjir, gempa bumi, atau api serta manusia. 

3. Fumigasi dan laminasi adalah dua kegiatan pokok dalam 
pelestarian bahan pustaka. Laminasi dikerjakan untuk 
melindungi bahan pustaka dari pengaruh polusi udara atau 
melindungi dari serangan serangga. Enkapsulasi melindungi 
bahan pustaka dengan memberinya semacam amplop plastik. 

4. Dalam ruang lingkup perpustakaan Konservasi dan Preservasi 
adalah suatu pekerjaan yang harus pustakawan kerjakan, karena 
dengan dilakukan itu semua maka suatu koleksi yang terdapat 
pada perpustakaan akan dapat terpelihara dengan baik. Setiap 
koleksi yang terdapat dalam perpustakaan harus dipelihara 
secara baik agar bisa tetap dimanfaatkan oleh para pemakai. 
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Dan kita ketahui dalam memelihara koleksi-koleksi tersebut 
pustakawan memerlukan pengetahuan yang luas agar semua 
koleksi itu bisa bertahan lama dalam keadaan baik walaupun 
telah lama usia koleksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh 
kebijakan di perpustakaan yang bertujuan menunjukkan dan 
mewujudkan eksistensi kegiatan Preservasi dan Konservasi 
yang dilakukan guna menyelamatkan koleksi yang ada. 

5. Kegiatan konservasi dan preservasi bukanlah kegiatan yang 
sederhana. Kita harus berkonsentrasi pada pencegahan 
kerusakan terhadap semua koleksi yang terdapat pada sebuah 
perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan atau 
memelihara suatu jenis koleksi termasuk di dalamnya 
Konservasi dan Restorasi dapat dikatakan sebagai bagian dari 
kegiatan preservasi, karena ketika kita melakukan preservasi 
maka kita juga telah mengerjakan konservasi. Kegiatan 
Konservasi dan Preservasi itu tidak hanya mencakup pada 
koleksi cetak saja, melainkan sudah mencakup semua koleksi 
yang non cetak atau digital. Karena itulah saat ini juga sudah 
ada kegiatan Konservasi dan Preservasi digital yang dikakukan 
oleh perpustakaan- perpustakaan yang sudah mempunyai 
fasilitas teknologi yang lengkap. 

6. Tujuan preservasi data/dokumen digital sebenarnya adalah 
memastikan informasi yang tersimpan dalam media digital 
tersebut tetap dapat diakses oleh siapapun yang 
memerlukannya baik di masa kini ataupun di masa yang akan 
datang. Karena itu ketika akan melakukan digitalisasi dokumen, 
hendaknya sudah dipikirkan pula preservasi dokumen yang 
akan dilakukan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang senang 
membuat atau membangun sesuatu yang bagus dan menarik 
akan tetapi tidak pandai merawatnya sehingga akhirnya menjadi 
rusak. 

 
 

 
 
 



 

 

199 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Ansor, Sokhibul. Perawatan Bahan Pustaka Perpustakaan Sekolah. Jurnal   

Perpustakaan Sekolah, Edisi Tahun 1, Nomor 2, Oktober 
2007.  

 
Arsip Nasional RI, Pedoman Pengelolaan Arsip Media Baru, Jakarta, 1996. 
 
Arsip Nasional RI, Pemeliharaan dan Penjagaan Arsip, Jakarta, 1980. 
 
Arsip nasional RI, Tata Kearsipan Statis, Jakarta, 1979. Bahan Pustaka 

dan Arsip. Jakarta bebas 
http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalisme#Temp
lat_peringatan di akses 10 November 2013 

 
Chowdhury, G.G dan Sudatta Chowdhury, Introduction to Digital 
Librairies, 

Depdiknas 
 

Dureau, J.M. The principles For the Preservation and conservation of Feathur, 
Jhon. “Preservation and Management of Library Collections”dalam 
terjemahan Rusina Syahrial dengan judul Perservasi dan Pengolahan 
Koleksi Perpustakaan. (Proyek Pengembangan Sistem 
Nasional tahun 1994/1995), Library association. 2000 

 
Firman Ardiansyah, Materi Kuliah Dokumen Digital, Bogor: Program S2 

MTIP IPB, 2008. 
 
Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. Etika Kepustakawanan . 

Jakarta: Sagung Seto. 2006 
 
Junaedi, J.M. Pemeliharaan dan pelestarian Bahan Pustaka Kearsipan. 2006 

 
Keith Mobley, Lindley R. Mainance Enginering Handbook, Sixth Edition 

Keputusan Presiden nomor 105 tahun 2004 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalisme#Templat_peringatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalisme#Templat_peringatan


 

 

200 
 

Lasa, HS. Leksikon Kepustakaan Indonesia. Yogyakarta : Pustakawan 
UGM, 2000. 
 
MARTOATMODJO, Karmidi : Pelestarian Bahan Pustaka / Jakarta : 

Universitas Terbuka, 1993. 
 
Martoatmodjo, Karmidi. Pelestarian Bahan Pustaka, Jakarta: Universitas 

Mc Graw-Hill. 1999 
 

Moedzakir : Pemeliharaan Buku dan Menjilid / Yogyakarta : Pusdiklat 
Perpustakaan IKIP, 1980. 

 
Mohammad Razak . Pelestarian bahan Pustaka dan Arsip. Jakarta : 
PNRI. 1993 
 
Mohammad Razak . 1995. Pedoman Fumigasi. Jakarta : PNRI 
 
Mohammad Razak. Petunjuk Teknis Pelestarian Bahan Pustaka. Jakarta : 

PNRI. 1995 
 
Muhammadin Razak, dkk, Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip, Jakarta, 
1992. 
 
Mustafa. B, Materi Kuliah Preservasi Dokumen Digital, Bogor: Program 

S2 MTIP IPB, 2008. 
 
Oetomo, S. Kerusakan Bahan Pustaka dan Arsip Karena Faktor. 1992 
 
Pambudi Bayu S. Pentingnya Pemahaman Preservasi bagi Pustakawan. 2010 
 
Pendit, Putu Laxman. Perpustakaan Digital dari A-Z. Jakarta : Cita 

Karyakarsa Mandiri, 2008. 
 
Rahyuningsih, Penyalahgunaan Koleksi Perpustakaan di Perguruan 

Tinggi.(ed). Pengelolaan Perpustakaan. Yogyakarta: Graha 
Ilmu. 2007 



 

 

201 
 

 
Purwono,  Dasar-dasar Dokumentasi. Jakarta: Universitas Terbuka, 
2009. 
 
Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital:  dari  A sampai Z, Jakarta: 

Citra Karyakarsa Mandiri, 2009. 
 
Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital: Kesinambungan & Dinamika, 

Jakarta: Citra Karyakarsa Mandiri, 2009. 
 
Rahim. Dikutip dari Laporan Akhir Akhwan Rahadi. 1986. 
 
Razak, M. Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip, Program Pelestarian. 1992. 
 
RAZAK, Mohammadin : Pelestarian bahan pustaka dan arsip / Jakarta : 

Program Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip, 1992. 
 
Ross Harvey. Preservation in Libraries: A Reader. London: Bowker-Saur. 
1993. 
 
Ross Harvey, Preservation in Libraries: Principles, Strategies and Practices for    

Librarians (London: Bowker Saur, 1992), hlm. 211   
 
Subandiyah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,  1993), hlm. 146.   
 
Robert R. Mayer and Ernest Greenwood, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial 

(terj. The Design of Social Policy Research. Prentice Hall Inc. 
oleh Ardhana,  

 
Siregar, A. Ridwan, Perpustakaan Energi Pembangunan Bangsa, Medan: 

USU Press, 2004. 
 
Stielow, Frederick, A How to do it manual for Archivist and librarian: 

Building digital archives, description and display, New York: Neal-
Schuman Publisher, 2004. 

 



 

 

202 
 

Sulistyo Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka Utama. 
1992 

 
Sulistyo Bazuki : Pengantar Ilmu Perpustakaan Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 1991. 
 
Sumardji P. Perpustakaan Perguruan Tinggi. Bandung. 1988 
 
Sunarto, NS. Perpustakan dan Masyarakat. Jakarta : Sagung Seto, 2006. 
 
Tauber, Maurice F. Technical Service in Libraries. New York: Columbia 

University Press.1990. 
 

Trimo, Soejono. Pengantar Ilmu Dokumentasi. Bandung : Remadja  
Karya, 1987. 

 
Tygeler, rene. Preservation of Archives in Tropical Climate, A Annotated 

Bibliography. Paris: International Council on Archive. 2001. 
 
Wendy Smith dalam Purwono, Dasar-dasar Dokumentasi: Pelestarian 

Dokumen. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009. 
 
Wijayanti Luki. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman. Jakarta: 

2005 
 
Wayan. 1984.  Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali-ECD Project (USAID),  

 
Wiji Suwarno. 2007. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis 

Yogyakarta : Ar-Ruzz.  
 
Wofford, Azile. 1959. The School Library at Work. New York: The H.W. 

Wilson Company YBA-IKLM STIA-LAN RI, Bandung, 
1990. 

http://kangtarto.blogspot.com/2008/02/pelestarian-macam-sifat-
bahan-pustaka.html/ di akses 6 November 2013 

 

http://kangtarto.blogspot.com/2008/02/pelestarian-macam-sifat-bahan-pustaka.html/
http://kangtarto.blogspot.com/2008/02/pelestarian-macam-sifat-bahan-pustaka.html/


 

 

203 
 

http://library.um.ac.id/index.php/Artikel-Jurnal-Perpustakaan-
Sekolah-ISSN/perawatan-bahan-pustaka-perpustakaan-
sekolah.html/ di akses 5 Desember 2013 

 
http://massofa.wordpress.com/2008/02/03/pelestarian-macam-

sifat-bahan-pustaka-dan-latar-belakang-sejarahnya/ di akses 
3 Desember 2013 

 
http://penayunus.wordpress.com/2010/09/16/meningkatkan-peran-

pengguna-dalam-pelestarian-bahan-pustaka/ di akses 14 
Desember 2013 

Sulistyo-Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1991), hlm. 271. 

http://pustaka.uns.ac.id/include/inc_print.php?nid=17.  Akses 1 
November 2013 

 
http://sebuahcatatanku.blogspot.com/2010/03/pentingnya-

pemahaman-preservasi-bagi.html Akses 1 Desember 2013 
 
http://www.jplh.or.id. di akses 14 November 2013 
 

http://library.um.ac.id/index.php/Artikel-Jurnal-Perpustakaan-Sekolah-ISSN/perawatan-bahan-pustaka-perpustakaan-sekolah.html/
http://library.um.ac.id/index.php/Artikel-Jurnal-Perpustakaan-Sekolah-ISSN/perawatan-bahan-pustaka-perpustakaan-sekolah.html/
http://library.um.ac.id/index.php/Artikel-Jurnal-Perpustakaan-Sekolah-ISSN/perawatan-bahan-pustaka-perpustakaan-sekolah.html/
http://massofa.wordpress.com/2008/02/03/pelestarian-macam-sifat-bahan-pustaka-dan-latar-belakang-sejarahnya/
http://massofa.wordpress.com/2008/02/03/pelestarian-macam-sifat-bahan-pustaka-dan-latar-belakang-sejarahnya/
http://penayunus.wordpress.com/2010/09/16/meningkatkan-peran-pengguna-dalam-pelestarian-bahan-pustaka/
http://penayunus.wordpress.com/2010/09/16/meningkatkan-peran-pengguna-dalam-pelestarian-bahan-pustaka/
http://pustaka.uns.ac.id/include/inc_print.php?nid=17
http://sebuahcatatanku.blogspot.com/2010/03/pentingnya-pemahaman-preservasi-bagi.html%20Akses%201%20Desember%202013
http://sebuahcatatanku.blogspot.com/2010/03/pentingnya-pemahaman-preservasi-bagi.html%20Akses%201%20Desember%202013
http://www.jplh.or.id/


 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 

Penulis dilahirkan di sebuah desa yaitu  
Lawallu Kabupaten Barru 5 Juli 1970. 
Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1983. 
Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama di SMP Negeri 7 
Makassar dan tamat Tahun 1986. Pada saat 

SMA ditempuh ditempat yang sama juga yaitu SMA Negeri 4 
Makassar di Jalan Cakalang. Selanjutnya melanjutkan studi 
kesarjanaan di Jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN 
Alauddin Makassar dan selesai pada Tahun 1994. Yang 
bersangkutan memiliki dua gelar kesarjanaan dimana 
diperoleh di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia pada Tahun 1998. Pada Tahun 2002 
yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S2 (Program 
Magister) Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri 
Malang (UM). Saat ini yang bersangkutan Melanjutkan 
pendidikan S3 (Program Doktor) Jurusan Administrasi 
Publik di Universitas Hasanuddin. Beliau sangat aktif 
diberbagai kegiatan utamanya masalah sosial yaitu sebagai 
Instruktur PMI Daerah dan Cabang Sulawesi Selatan. Selain 
itu ikut aktif sebagai pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia 
Sulawesi Selatan dan sempat dipercaya memimpin organisasi 
tersebut. Di kampus beliau dikenal sangat supel dan juga 
pernah menduduki jabatan Kepala Perpustakaan UIN 
Alauddin Makassar Periode 2003-2008. Beliau dilahirkan dari 
pasangan Andi Abdul Rauf Sennang (Ayah) keturunan dari 
Arung Palakka Bone dan Arung Limbuang Maiwa Enrekang 
dan Andi Munawarah (Ibu) keturunan Datu Luwu dan Petta 
Bila Soppeng. 




	SAMPUL DEPAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA.pdf (p.1)
	SAMPUL.pdf (p.2-3)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.4)
	DAFTAR ISI.pdf (p.5-9)
	ISI BUKU.pdf (p.10-212)
	Riwayat Hidup Penulis.pdf (p.213-214)
	SAMPUL BELAKANG PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA.pdf (p.215)

