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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan Negara kita sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang salah 

satunya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut maka pemerintah telah mengusahakan suatu sarana pendidikan nasional 

yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat yaitu “perpustakaan”. 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang dalam suatu lembaga 

pendidikan. 

Di dalam meningkatkan mutu pendidikan, banyak hal yang perlu 

diperhatikan untuk memenuhi mutu pendidikan tersebut seperti peranan 

perpustakaan. Di Indonesia, setelah ditetapkannya Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, diharapkan 

perkembangan perpustakaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia dan mempunyai koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai.  Pada 

setiap jenjang pendidikan, perpustakaan dan bahan pustaka adalah salah satu hal 

yang terpenting, tanpa bahan pustaka, proses pendidikan dan belajar-mengajar 

tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar, begitu pula pada suatu perguruan 

tinggi, peran perpustakaan sangat penting sekali. Para mahasiswa, dan dosen tidak 

dapat berbuat banyak tanpa bahan pustaka yang memadai. 
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Perpustakaan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan 

berbagai macam jenis bahan pustaka. Sebagai penyedia bahan pustaka, tentunya 

perpustakaan mempunyai tugas untuk terus menerus mengambangkan bahan 

pustaka, merawatnya dan melestarikan bahan pustaka sehingga tetap dapat dipakai 

lebih lama. Jika bahan pustaka banyak mengalami kerusakan, tentu saja membawa 

dampak pada kepuasan para pengunjung perpustakaan seperti: pengunjung 

perpustakaan menjadi malas untuk berkunjung ke perpustakaan. Bahan pustaka 

merupakan salah satu unsur terpenting yang terdapat di dalam suatu perpustakaan. 

Mengingat pentingnya suatu bahan pustaka, maka perlunya diadakannya suatu 

kegiatan pelestarian bahan pustaka. 

Kegiatan pelestarian bahan pustaka merupakan kegiatan yang penting dan 

berperan bagi suatu perpustakaan. Kegiatan pelestarian bahan pustaka ini untuk 

mengupayakan agar bahan pustaka yang ada tidak cepat mengalami kerusakan, 

bahan pustaka yang mahal, diusahakan agar tetap awet dan bisa dipakai lebih 

lama. Pelestarian bahan pustaka itu sendiri mempunyai arti yang luas diantaranya 

mencakup hal-hal perawatan, pemeliharaan, pengawetan, perbaikan dan 

reproduksi, dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan kondisi bahan pustaka 

akan tetap bagus, terawat sehingga pengguna akan dapat merasa puas 

menggunakannya, tetapi terciptanya kegiatan-kegiatan tersebut juga harus 

didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga-tenaga 

yang terampil dan bermutu. 

Pada umumnya perpustakaan memiliki koleksi yang terbuat dari kertas baik 

dalam bentuk buku, surat kabar, naskah, gambar, dokumen dan bahan cetak 
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lainnya. Pelestarian bahan pustaka merupakan hal penting tetapi kesadaran 

masyarakat untuk melestarikan bahan pustaka masih sangat rendah bahkan di 

kalangan pustakawan Indonesia umumnya masih kurang mendapatkan pendidikan 

formal tentang usaha pelestarian ini. Koleksi atau bahan pustaka merupakan salah 

satu unsur dalam sebuah sistem perpustakaan, selain ruangan atau gedung, 

peralatan atau perabot, tenaga dan anggaran. Unsur-unsur tersebut satu sama lain 

saling berkaitan dan saling mendukung untuk terselenggaranya layanan 

perpustakaan yang baik. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi informasi 

yang terus berkembang dengan pesat, maka sebuah lembaga perpustakaan dituntut 

juga untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, maka hal tersebut akan 

berpengaruh pada meningkatnya bahan pustaka, dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi tersebut, koleksi-koleksi yang telah ada tidak bisa kita 

abaikan saja. Koleksi yang ada harus tetap kita lestarikan agar tidak mengalami 

kerusakan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini : 
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Tabel 1.1  

REKAPITULASI DATA KOLEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN SOEMAN 

HS  

BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI  

PROVINSI RIAU TAHUN 2015 

Kelas Jumlah Buku Keterangan 

000 
 

21.207 
 

 

Karya Umum 
 

100 
 

11.860 
 

 

Filsafat dan Psikologi 
 

200 
 

40.626 
 

 

Agama 
 

300 
 

67.587 
 

 

Ilmu-ilmu Sosial 
 

400 
 

9.675 
 

 

Bahasa 
 

500 
 

27.887 
 

 

Sains 
 

600 
 

64.005 
 

 

Teknologi 
 

700 
 

14.953 
 

 

Seni Rekreasi Olahraga 
 

800 
 

38.098 
 

 

Kesusastraan 
 

900 
 

16.346 
 

 

Sejarah Ilmu Bumi Geografi 
 

JUMLAH 312.244 eksemplar 

Sumber : Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 2015 

Dari tabel di atas membuktikan bahwa data koleksi layanan perpustakaan 

Soeman Hs pada tahun 2015 berjumlah 312. 244 eksemplar berdasarkan jenis dan 

nomor klasifikasinya yaitu karya umum, filsafat dan psikologi, agama, ilmu-ilmu 

sosial, bahasa, teknologi, seni rekreasi olahraga, kesusastraan dan sejarah ilmu 

bumi geografi. 
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Tabel 1.2  

DATA PENGADAAN BUKU 

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU 

No Tahun Jumlah Buku Jumlah Judul Buku 

1. 2014 17.600 
59.248 

2. 2015 2.604 

3. JUMLAH 20.204 eksemplar  

Sumber : Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 2015 

Dari tabel di atas membuktikan bahwa data pengadaan perpustakaan 

Soeman Hs bertambah banyak mulai dari pengadaan buku selama tahun 2014 dan 

adanya penambahan buku selama tahun 2015. Semakin banyak penambahan buku 

yang ada maka semakin banyak pula informasi yang bertambah untuk pengguna 

atau pengunjung perpustakaan. Dengan adanya hal ini tidak menutup 

kemungkinan buku-buku yang lama tidak akan terpakai dan akan lebih rentan 

kerusakannya. Untuk itu disini dibutuhkan pelestarian bahan pustaka jika suatu 

saat buku tersebut masih diperlukan lagi. 

Pelestarian bahan pustaka dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kerusakan bahan pustaka, diantaranya: faktor biota, seperti jamur, 

serangga dan binatang pengerat lainnya. Kemudian faktor fisika, seperti debu, 

suhu dan cahaya. Faktor kimia, seperti pencemaran, tinta dan asam. Faktor 

bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Faktor manusia, seperti 

pencurian, dan pengerusakan. Dengan adanya pelestarian bahan pustaka yang baik 

diharapkan bahan pustaka dapat berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan 

tidak perlu membeli bahan yang sama, yang dapat membebani anggaran. 

Mengingat pentingnya kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan untuk para pengunjung perpustakaan dan 

perpustakaan itu sendiri, maka kegiatan pelestarian menjadi salah satu kegiatan 
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yang penting yang dilakukan oleh suatu perpustakaan. Salah satunya di 

Perpustakaan Soeman Hs pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau, perpustakaan tersebut memiliki koleksi atau bahan pustaka yang 

sudah cukup banyak, lama penggunaannya dan kurang diperhatikan, dan di 

perpustakaan Soeman Hs masih menggunakan cara-cara yang masih sederhana 

sedangkan di jaman sekarang teknologi sudah canggih.  

Pengguna Perpustakaan Soeman Hs di Badan Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Riau semakin meningkat, serta banyak penyebab kerusakan 

bahan pustaka, maka untuk melindungi bahan pustaka baik dari fisik maupun 

informasinya mutlak perlu adanya kegiatan upaya pelestarian bahan pustaka. 

Pelestarian bahan pustaka pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau merupakan suatu program kerja yang diadakan 1 tahun sekali. 

Dimana para pegawai di bidang Perpustakaan mendapatkan Surat Keputusan dari 

Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau tentang 

Pengangkatan/ Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Preservasi Bahan Pustaka 

(Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) Tahun Anggaran 2015, dalam bentuk 

perbaikan dan penjilidan buku rusak sebanyak 2000 eksemplar serta penjilidan 

koran/surat kabar sebanyak 5 judul, masing-masing judul 12 bulan berjumlah 60 

dengan anggaran biaya ±100.000.000 dan panitia pelaksana sebanyak 19 orang 

yang dilaksanakan oleh pegawai Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau, tujuannya untuk melestarikan bahan pustaka perpustakaan agar 

tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang 
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fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini : 

Tabel 1.3 

Pelestarian Bahan Pustaka 

(Perawatan Dan Perbaikan Bahan Pustaka Yang Rusak) 

Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015 

 

Dari tabel di atas membuktikan bahwa data pelestarian bahan pustaka dalam 

perawatan dan perbaikan bahan pustaka (buku) yang rusak berjumlah 2000 

eksemplar dengan keterangan bahan pustaka dari Karya Umum sebanyak 388 

eksemplar, Filsafat dan Psikologi sebanyak 167 eksemplar, Agama sebanyak 103, 

Ilmu-ilmu Sosial sebanyak 249 eksemplar, Bahasa sebanyak 205, Sains sebanyak 

96 eksemplar, Teknologi sebanyak 89 eksemplar, Seni Rekreasi Olahraga 

sebanyak 43 eksemplar, Kesusastraan 38 eksemplar, Sejarah Ilmu Bumi Geografi 

sebanyak 46 eksemplar, Ilmu Pendidikan sebanyak 230 eksemplar, Ilmu Hukum 

No Keterangan 
Jumlah Buku 

Rusak (eksemplar) 

1. Karya Umum 388 

2. Filsafat dan Psikologi 167 

3. Agama 103 

4. Ilmu-ilmu Sosial 249 

5. Bahasa 205 

6. Sains 96 

7. Teknologi 89 

8. Seni Rekreasi Olahraga 43 

9. Kesusastraan 38 

10. Sejarah Ilmu Bumi Geografi 46 

11. Ilmu Pendidikan 230 

12. Ilmu Hukum 97 

13. Pertanian dan Peternakan 29 

14. Kedokteran dan Kesehatan 19 

15. Ilmu Ekonomi 201 

JUMLAH 2000  
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sebanyak 97 eksemplar, Pertanian dan Peternakan sebanyak 29 eksemplar, Ilmu 

Kedokteran dan Kesehatan sebanyak 19 eksemplar, dan Ilmu Ekonomi sebanyak 

201 eksemplar. Pelestarian Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan 

Pustaka yang Rusak), hal ini dilakukan hanya dengan upaya penjilidan saja 

dengan menggunakan alat yang sederhana.  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya terjadinya banyak 

kerusakan bahan pustaka (buku) dan harus segera ditangani. Pada anggaran tahun 

2015 ini mereka hanya mampu melaksanakan perbaikan buku rusak sebanyak 

2000 eksemplar sebagai target dalam setahun, sedangkan dalam setiap tahunnya 

buku (bahan pustaka) yang rusak lebih dari 2000 eksemplar. Solusi yang dapat 

mereka ambil ketika bahan pustaka rusak lebih dari target 2000 eksemplar hanya 

dengan menyisakan bahan pustaka yang rusak untuk ditargetkan ditahun 

berikutnya. Hal ini dilakukan karena mengingat dana anggaran yang terbatas. 

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau tentang Pengangkatan/ 

Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan 

Perbaikan Bahan Pustaka) Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya kegiatan ini, 

maka dibentuklah panitia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini : 
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Tabel 1.4 

Anggota Pelaksana Kegiatan 

“Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) 

Tahun 2015 

No Nama Anggota 
Jumlah Buku 

Rusak 

Jumlah Surat 

Kabar Di Jilid 

1. Alizar, S.IP - 12 Bundel 

2. Hj. Suanti, SE 200 Eksemplar - 

3. Elly Sufridar, S.IP - 12 Bundel 

4. Elma Fatria 200 Eksemplar - 

5. Nasrun, SS 200 Eksemplar - 

6. Yulisna 50 Eksemplar 6 Bundel 

7. Hj. Rosita Mardiana 50 Eksemplar 6 Bundel 

8. Reni Siregar 200 Eksemplar - 

9. Rudi Candra Deny, SE 200 Eksemplar - 

10. Herlyna Agustina S 50 Eksemplar 6 Bundel 

11. Asmi Abadi, SE 200 Eksemplar - 

12. Darmawan Ahmad, A.Ma 200 Eksemplar - 

13. Supratno 200 Eksemplar - 

14. Mardiati,S.IP 50 Eksemplar 6 Bundel 

15. Riki Arianto, S.IP 200 Eksemplar - 

16. Surya - 12 Bundel 

 Jumlah 2000 Eksemplar 60 Bundel 

Sumber : Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 diadakan 

pelaksanaan kegiatan pelestarian bahan pustaka (preservasi bahan pustaka) 

dengan jumlah buku yang rusak sebanyak 2000 eksemplar dan jumlah surat kabar 

yang di jilid sebanyak 60 bundel, dimana surat kabar tersebut sudah ditentukan 

dan berasal dari ; Surat Kabar Metro Riau, Surat Kabar Kompas, Surat Kabar 

Riau Pos, Surat Kabar Republika, dan Surat Kabar Tribun Riau. 

Adapun yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini ialah Kepala Bidang 

Perpustakaan dan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan 

Pustaka dan anggota yang telah terpilih menjadi panitia pelaksana kegiatan. Pada 

Bidang Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi 
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Riau ini ada 27 orang pegawai, dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Bahan 

Pustaka (perawatan dan perbaikan) ini hanya 16 orang pegawai yang telah terpilih 

untuk ditugaskan menjadi panitia pelaksana kegiatan Preservasi Bahan Pustaka 

(perawatan dan perbaikan).  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubbid (Bapak Irawan, SH, 

M.Si) beliau mengatakan : 

“dalam setiap tahun ada banyak buku rusak ditemui, akan tetapi kegiatan 

pelestarian bahan pustaka ini hanya menargetkan untuk 2000 eksemplar 

buku rusak. Jika buku rusak lebih dari 2000 maka itu akan dianggarkan 

untuk kegiatan tahun berikutnya, karena mengingat dan menimbang dana 

yang dianggarkan tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan pelestarian 

lebih dari 2000 buku rusak”.(Wawancara, Selasa 23 November 2016). 

 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa belum adanya peningkatan dalam 

setiap tahunnya untuk melaksanakan pelestarian bahan pustaka terhadap buku 

rusak. Peningkatan tidak terjadi karena kurangnya anggaran yang diberikan untuk 

melaksanakan kegiatan ini. Karena semakin banyak target buku rusak yang 

diperbaiki, maka akan semakin banyak pula anggaran yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

Tanggapan yang sama dari salah seorang Pustakawan Penyelia Bapak Joko 

Nugroho beliau mengatakan : 

“pada bidang pelestarian ini pun hanya mampu memperbaiki bahan 

pustaka yang rusak ringan. Untuk bahan pustaka yang rusak berat akan di 

buang tanpa ada penghapusan barang. Kurangnya sumber daya manusia 

yang terampil dalam menangani proses penjilidan untuk melestarikan 

bahan pustaka. Dan juga masih kurangnya perhatian ataupun kemauan 

dari pimpinan terhadap semua ini, seharusnya pimpinan bisa menge-push 

ataupun mengatasi semua kendalanya agar bisa dilaksanakan dengan 

baik”.(Wawancara, Senin 17 Oktober 2016). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat masih minimnya sumber daya 

manusia yang ada dalam bidang pelestarian bahan pustaka tersebut serta masih 

kurangnya perhatian dari pimpinan terhadap kegiatan pelestarian bahan pustaka 

yang ada pada perpustakaan Soeman Hs. Penulis juga mewawancarai pengunjung 

perpustakaan Soeman Hs mengenai bahan pustaka yang ada pada perpustakaan 

tersebut dengan Saudara Dian (Mahasiswa) mengatakan: 

“saya masih melihat adanya bahan pustaka yang rusak parah seperti 

lembaran buku yang koyak dan hilang masih dipajang pada rak-rak paling 

bawah. Hal itu membuat saya jadi kurang berminat untuk membaca 

ataupun meminjam buku. Saran saya untuk hal seperti ini harus nya tidak 

terjadi dan cepat teratasi karna ini kan perpustakaan provinsi dan pastinya 

banyak yang datang melihat baik dalam kota maupun luar 

kota.”(Wawancara, Rabu 07 Desember 2016). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa masih adanya 

bahan pustaka yang rusak parah belum diperbaiki ataupun dilestarikan dan tetap 

dipajang. Sehingga hal tersebut menimbulkan kurang minatnya pengunjung untuk 

membaca ataupun meminjam bahan pustaka tersebut. 

Pelestarian bahan pustaka di Perpustakaan Soeman Hs pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau sangat penting dilakukan 

karena ; 

1. Bahan pustaka yang sudah kotor, mengandung asam dan rapuh; 

2. Bahan pustaka yang sudah rusak secara fisik (cacat) seperti robek, 

berlubang, jilidan rusak dan lain-lain; 

3. Bahan pustaka langka yaitu buku yang sudah tua, sulit untuk dijumpai 

dan jarang beredar dipasaran; 

4. Frekuensi pemakaian bahan pustaka yang terlalu sering; 
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5. Bahan pustaka yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai 

tinggi. 

Berdasarkan pengamatan penulis saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Perpustakaan Soeman Hs, cara kerja mereka dalam menentukan 

bahan pustaka yang rusak fisiknya seperti buku hanya dengan mencari, melihat 

dan mengambil buku yang rusak tersebut di rak-rak pada bidang layanan 

kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke bidang pengembangan dan pelestarian 

bahan pustaka untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki bahan pustaka tersebut 

kemudian di daftar dan dilayankan kembali. Seharusnya pada saat buku yang 

rusak di ambil pada rak-rak tersebut dapat mereka data terlebih dahulu, agar 

tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. 

Dalam melakukan pelestarian bahan pustaka, ada 2 upaya yang dapat 

dilaksanakan  yaitu; 

1. Upaya Penjilidan; 

2. Upaya Alih Media. 

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Soeman Hs 

terhadap bahan pustaka, yaitu dengan penjilidan. Penjilidan dilakukan untuk 

memperbaiki bahan pustaka, seperti pembuatan sampul buku, perbaikan 

punggung buku yang rusak, perbaikan halaman buku yang rusak, perbaikan 

halaman yang lepas dan penyampulan bahan. Dari kegiatan pelestarian bahan 

pustaka yang dilakukan, dapat memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam 

pemakaiannya, serta bahan pustaka dapat lebih awet dan terjaga nilai informasi 

yang terkandung didalamnya.  
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Pelestarian bahan pustaka dengan penjilidan, penting dilakukan dalam 

menjaga bahan pustaka agar kandungan informasi lebih awet dan lebih luas 

penyebarannya. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum berjalan dengan 

maksimal dan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, 

banyak koleksi di Perpustakaan Soeman Hs pada Badan Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Riau masih dalam keadaan tidak terawat, bahkan koleksi 

yang rusak masih dipajang di rak buku seperti sampul rusak, lembaran lepas, 

punggung buku yang rusak, sehingga banyak koleksi yang rusak dan tidak 

terpelihara dengan baik. 

Kemudian upaya pelestarian bahan pustaka melalui alih media yang 

merupakan pelestarian kandungan informasi yang bertujuan untuk melestarikan 

fisik asli dan informasi yang terkandung, seperti bahan pustaka langka, naskah 

kuno dan lain-lain. Upaya alih media ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

fotokopi, fotografi, digital, dan bentuk mikro. Berdasarkan pengamatan penulis 

upaya alih media dalam pelestarian bahan pustaka pada Perpustakaan Soeman Hs 

belum berjalan dengan baik, karena terhambat di sumber daya manusia dan 

anggaran biaya. Perlengkapan untuk mendukung kegiatan alih media sudah 

cukup, akan tetapi sumber daya manusianya belum terampil untuk merealisasikan 

alat-alat tersebut dan upaya ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh 

karena itu pelestarian bahan pustaka dengan upaya alih media belum dapat 

dilakukan. 
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Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan upaya penjilidan dan 

alih media bahan pustaka di Perpustakaan Soeman Hs pada Badan Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau, mendeskripsikan kendala yang dihadapi 

dalam kegiatan penjilidan dan alih media bahan pustaka yang dilakukan di 

Perpustakaan Soeman Hs pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau. Dengan adanya upaya penjilidan dan alih media yang baik 

diharapkan bahan pustaka senantiasa terpelihara dengan baik, serta dapat lebih 

awet dan terhindar dari kerusakan, atau setidaknya memperlambat proses 

kerusakannya, khususnya buku dengan teknik yang tepat. 

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai pelestarian bahan pustaka pada 

Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. Terjadi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Belum adanya peningkatan target setiap tahun dalam melaksanakan 

kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan penjilidan dikarenakan 

terbatas oleh dana yang diterima, sehingga masih banyaknya bahan 

pustaka yang rusak dan dipajang di rak-rak; 

2. Pelestarian bahan pustaka masih menggunakan manual yaitu dengan 

menggunakan upaya penjilidan, sehingga dalam perbaikan bahan 

pustaka tidak bisa bertahan lebih lama walaupun sudah diperbaiki dan 

belum terlaksananya upaya alih media dalam mendukung kegiatan 

pelestarian bahan pustaka ; 
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3. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan ahli dalam bidang 

pelestarian bahan pustaka serta kurangnya perhatian yang diberikan 

pimpinan terhadap para pegawainya. 

Dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli 

dalam bidang pelestarian bahan pustaka, dana yang tidak cukup banyak. Dan ini 

semua harus mendapat perhatian penuh dari pimpinan agar proses pelestarian 

bahan pustaka dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pelestarian 

perlunya tata tertib dan etika untuk menunjang keberlangsungan proses kegiatan 

pelestarian diantaranya: Pekerjaan pelestarian harus ditangani oleh staf yang telah 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya, harus memiliki 

tanggung jawab moral yang tinggi sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan 

selalu berhati-hati dan harus sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 37 

Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau.  

Menyadari pentingnya pelestarian bahan pustaka pada setiap perpustakaan 

maka penulis mengangkat masalah “ Analisis Upaya Pelestarian Bahan Pustaka 

Pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada Badan Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam Pelestarian Bahan Pustaka pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk Menganalisis Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. 

2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala dalam Pelestarian Bahan Pustaka 

pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama 

dalam Ilmu Administrasi Negara. 

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak 

berwenang baik itu pembuat kebijakan (Pemerintah) maupun 

pelaksana Pelestarian Bahan Pustaka. 

3. Secara Akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis 

lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama. 
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4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi secara menyeluruh, 

penulis telah membuat perencanaan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 

dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, 

variabel penelitian dan defenisi konsep. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data dan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum Upaya Pelestarian Bahan 

Pustaka pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau, yaitu : Struktur organisasi, uraian tugas dan 



18 
 

keadaan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi 

Riau. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas identitas responden, hasil pengolahan data 

tentang Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran, daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 


