
93 
 

BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Upaya Pelestarian 

Bahan Pustaka Pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 

ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

1.1 Kesimpulan 

1. Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Riau pada Peraturan Gubernur Riau No. 37 Tahun 

2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan akan tetapi dalam 

pelaksanaan kegiatannya belum berjalan dengan maksimal. 

2. Masih terdapat beberapa macam hambatan atau kendala dalam proses 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun kendala tersebut seperti : 

a. Masih terdapat buku yang rusak; 

b. Masih menggunakan upaya penjilidan; 

c. Belum menerapkan upaya alih media dengan menggunakan 

teknologi canggih. 

d. Anggaran biaya yang terbatas; 

e. Sumber daya manusia belum maksimal; 

f. Koleksi bahan pustaka yang terbatas, sistem layanan perpustakaan 

yang manual; 
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g. Kurangnya sosialisasi terhadap pemustaka terkait pentingnya 

pelestarian bahan pustaka. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka perlu adanya pembenahan yang 

dapat peneliti sarankan. Saran dari peneliti adalah : 

1. Diharapkan kepada panitia pelaksana kegiatan dimulai dari kepala badan 

sampai anggota agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman kegiatan pengembangan dan 

pelestarian bahan pustaka ini benar-benar dapat mengatasi koleksi bahan 

perpustakan yang tidak layak pakai menjadi layak pakai. Kemudian 

untuk upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan pelestarian bahan 

pustaka sebaiknya segera diadakan upaya alih media seperti adanya 

pendigitalisasian untuk melestarikan bahan pustaka menjadi lebih tahan 

lama. 

2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi 

dalam menjaga koleksi yang ada pada perpustakaan, baik yang dipinjam 

maupun tidak dipinjam. Seharusnya hal ini di dukung juga oleh pihak 

perpustakaan untuk bersikap lebih tegas lagi dan diberikan sanksi dalam 

mengahadapi hal ini agar bahan pustaka tadi tetap terawat dan terjaga. 

 

 


