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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Administrasi 

Pengertian dan hakikat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari 

eropa barat (kontinental) yang dibawa melalui penjajah Belanda yang 

memperolehnya dari bangsa Romawi yang memiliki banyak istilah yang 

berhubungan dengan administrasi, sebagai berikut : 

- Administer : pembantu, abdi, kakitangan atau penganut 

- Administatio : pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, 

  pimpinan, pemerintahan atau pengelolaan. 

- Administro : membantu, mengabdi, memelihara, menguruskan, 

  memimpin, mengemudikan atau mengatur 

- Administrator : pengurus, pengelola atau pemimpin 

Sesungguhnya kegiatan administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja 

sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang secara teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas dengan 

kesepakatan bersama. 

Herbert A. Simon mengatakan bahwa apabila dua orang yang bekerja sama 

untuk menggulingkan atau memindahkan sebuah batu yang tidak dapat diguling 

hanya oleh satu orang di antara mereka, maka dalam kegiatan tersebut terdapat 

proses administrasi. 
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Ali Mufiz yang mengutip pendapat Munawardi Reksohadiprawiro 1984 

mengatakan bahwa administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap 

pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis 

dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal 

balik antara satu dengan fakta lainnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan administrasi 

tidak dapat terwujud apabila tidak ditunjang dengan kegiatan tata usaha. Dengan 

demikian kegiatan administrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya kegiatan 

kearsipan. 

Disiplin administrasi ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang 

menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan masyarakat dan manajemen 

dari usaha-usaha masyarakat (Miftah Thoha, 2002:9) 

2.2  Pengertian Arsip 

Arsip adalah kumpulan dokumen yang diatur, disusun dan ditata 

berdasarkan sistem tertentu sesuai dengan kegunaan dan tipe berkas yang 

bersangkutan. Penataan berkas adalah kegiatan mengatur, menyusun dan menata 

semua jenis arsip dalam bentuk tatanan yang sistematis dan logis, agar setiap 

diperlukan dapat ditemukan kembali dengan kecepatan dan ketepatan yang 

optimal. Tujuan penataan arsip adalah menyimpan arsip secara sistematis dan 

logis, setiap saat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali dengan 

cepat, tepat dan lengkap. 

Arsip adalah kumpulan warkat-warkat yang disimpan secara sistematis 

sehingga setiap saat dibutuhkan dapat dengan cepat ditemukan (The Liang Gie, 

2000:118). 
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Pengertian arsip menurut fungsinya ialah metode atau cara untuk membantu 

memberikan penjelasan dan keterangan kepada petugas yang harus 

menyelenggarakan dan menyelesaikan semua persoalan yang belum selesai. (Budi 

Martono, 1993:21) 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat kegiatan” sebagai “sumber 

informasi” dan sebagai alat “pengawasan” yang sangat diperlukan dalam setiap 

organisasi dalam rangka kegiatan “perencanaan”, “pengendalian”, 

“pengembangan”, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan 

laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya”. 

(Basir Barthos, 2003:2) 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai Kearsipan, 

beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum di dalam Bab I 

Ketentuan Pasal 1. Berikut ini pengertian arsip dan kearsipan menurut UU No. 43 

Tahun 2009 : 

1. Kearsipan adalah hal-hal berkenaan dengan arsip; 

2. 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, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara; 

3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip 

dinamis adalah informasi terekam, termasuk dalam sistem komputer yang 
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dibuat atau diterima oleh badan koperasi atau perorangan dalam transaksi 

kegiatan atau melakukan tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut. 

(Sulistyo Basuki, 2003:13); 

4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui 

dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang; 

5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-

menerus; 

6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun; 

7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya dan beketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan; 

8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 

keamanan dan keselamatannya; 

9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip 

terjaga. 

Sedemikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi pengertian arsip 

dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam pengelolaan arsip bagi 

kehidupan kebangsaan, organisasi, perusahaan dan perkantoran sehingga pada 
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akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah air terkelola secara optimal, efektif 

dan efisien. 

2.2.1 Sistem Arsip 

Sistem arsip merupakan sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dan 

daur hidup arsip. Daur hidup arsip meliputi penciptaan, pemanfaatan, 

penyimpanan dan penemuan, tahap pemindahan, penyusutan serta pemusnahan 

arsip. 

1. Tahap Penciptaan 

Pada tahap ini arsip dibuat, diciptakan, kemudian digunakan sebagai 

media informasi. Ada dua cara arsip diciptakan. Pertama diterima 

seseorang atau organisasi lain (eksternal); 

2. Tahap Pemanfaatan Arsip  

Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang masih 

digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi; 

3. Tahap Penyimpanan dan Penemuan Kembali 

Arsip disimpan untuk tujuan digunakan kembali jika suatu waktu 

dibutuhkan; 

4. Tahap Pemeliharaan 

Dalam kurun waktu penyimpanan selembar arsip mungkin saja dicari dan 

digunakan secara terus menerus yang dinamakan arsip dinamis aktif. 

Namun demikian arsip tidak selalu digunakan secara terus menerus, maka 

perlu dimusnahkan atau dipindahkan; 
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5. Tahap Pemusnahan 

Tahap pemusnahan merupakan tahap penghapusan arsip yang tidak 

dipergunakan lagi atau sudah habis masa aktifnya. 

2.2.2 Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 

Arsip harus dijaga keamanannya, baik dari segi kualitas (tidak mengalami 

kerusakan), kuantitas (tidak ada yang tercecer hilang) maupun dari segi 

informalitas (kerahasiannya). Pemeliharaan secara fisik dapat dilakukan dengan 

cara : 

1. Pengaturan Ruangan 

Ruangan penyimpanan arsip harus di jaga agar tetap kering, terang, 

ruangan harus kuat dan mempunyai ventilasi yang memadai terhindar dari 

kemungkinan serangan api, air maupun serangga; 

2. Pemeliharaan Tempat Penyimpanan 

Arsip disimpan ditempat yang terbuka (rak-rak/lemari arsip). 

Penyimpanan arsip dalam rak-rak atau lemari diatur secara renggang agar 

ada udara di antara berkas-berkas yang disimpan; 

3. Tindakan Preventif 

Merupakan tindakan menjaga dari terjadinya kerusakan arsip dengan cara 

tindakan pencegahan, yaitu melarang petugas atau siapapun membawa 

makanan atau minuman ke ruang tempat penyimpanan. Hal ini 

dikhawatirkan sisa-sisa makanan atau minuman menyebabkan masuknya 

serangga/hewan lain ke dalam ruangan tempat arsip disimpan; 
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4. Tempat Arsip 

Tempat arsip sebaiknya terbuat dari logam, kalau tempat arsip dari kayu, 

maka harus dipiih kayu yang berkualitas (misal: kayu jati) jadi dengan 

tempat penyimpanan yang baik, kerusakan arsip dapat dicegah sedini 

mungkin; 

5. Kebersihan 

Menjaga arsip agar tetap utuh dilakukan dengan cara menjaga 

kebersihannya. (Basir Barthos, 2003:56-57); 

Secara fisik semua arsip harus dirawat dari segi kerusakan. Kerusakan arsip 

dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. 

1. Faktor Internal 

a. Kertas 

Berarti kertas yang digunakan dalam penciptaan arsip menjadi penyebab 

pencepatan rusaknya arsip. Maka kertas yang digunakan harus dengan kertas yang 

berkualitas baik. (Sularso Mulyono, 2003:75) 

b. Tinta  

Adalah alat tata usaha berupa cairan dalam berbagai warna yang 

dipergunakan untuk membubuhkan tulisan (huruf, angka) diatas kertas. Hal yang 

perlu diketahui dalam penggunaan tinta adalah sebagai berikut : 

1. Pergunakanlah jenis tinta yang kualitas baik (tidak mudah luntur); 

2. Ada beberapa jenis tinta, antara lain tinta karbon dan tinta yang 

dibuat dari pohon oak. 
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c. Pasta atau Lem 

Dipergunakan sebagai perekat, bahan baku yang dipergunakan untuk lem 

ada beberapa macam yaitu : 

1. Lem yang terbuat dari tepung (sagu, gandum, atau beras); 

2. Lem yang terkuat dari getah arab atau cellulose tape dan 

sejenisnya; 

3. Perekat sintetis terutama polvem acecat. (Basir Barthos, 2003:52). 

2. Faktor Eksternal 

Kerusakan akibat serangan dari luar antara lain : 

a. kelembaban udara; 

b. udara yang terlalu kering; 

c. sinar matahari; 

d. kotoran udara; 

e. debu; 

f. jamur; 

g. rayap (Basir Barthos, 2003:54-55). 

2.2.3 Hubungan antara Kearsipan dengan Perpustakaan 

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan terus dilanjutkan 

dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, 

mencerdaskan bangsa, dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. 

Pengembangan perpustakaan dan kearsipan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan 

merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. 



27 
 

Namun besarnya manfaat perpustakaan tersebut seringkali mengalami 

penyempitan makna. Perpustakaan hanya diartikan sebatas suatu tempat yang 

berisikan kumpulan buku-buku, koleksinya berupa buku, sedangkan gambaran 

tentang profil dan kinerja perpustakaan serta fungsi lainnya kurang mendapat 

perhatian. Kata perpustakaan yang berasal dari kata dasar pustaka memang berarti 

buku atau kitab, sehingga tidak mengherankan bila perpustakaan selalu dikaitkan 

dengan buku atau kumpulan buku. Namun pengertian tersebut tampaknya sudah 

tidak mampu menjawab pengertian perpustakaan sesuai dengan masa dan tuntutan 

fungsi dari perpustakaan sendiri. Butuh suatu pengertian baru tentang 

perpustakaan jika ingin memasyarakatkan perpustakaan. Pengertian baru tentang 

perpustakaan lebih menitikberatkan pada fungsi perpustakaan sebagai pusat dan 

wahana penyebaran informasi, sedangkan koleksinya yang berupa buku-buku 

hanyalah salah satu sarana, meskipun hal ini yang terpenting, bagi pelaksanaan 

fungsi itu.  

Dewasa ini perpustakaan telah berkembang menjadi lembaga institusi atau 

instansi untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi ilmiah sebagai 

kebutuhan pendidikan, pengembangan ilmu, pengembangan teknologi dan 

budaya, serta pendukung bagi penelitian-penelitian ilmiah. Kenyataan yang 

demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang 

pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat 

modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya 

hidup manusia.  
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Disamping itu tidak hanya perpustakaan saja yang mempunyai peran yang 

sangat penting, kearsipan juga mempunyai peranan yang sangat menunjang dan 

sangat dibutuhkan sekali oleh setiap lembaga baik itu lembaga pemerintah 

maupun lembaga swasta lainya gunanya ialah sebagai pusat ingatan atau sebagai 

pusat informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan sekali dalam setiap 

organisasi dalam rangka melaksanakan kegiatannya, baik dalam kantor-kantor 

Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dalam proses penyajian 

informasi agar pemimpin atau kepala perusahaan maupun kepala negara dan 

kepala organisasi dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka 

harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang kearsipan. 

2.2.4 Persamaan Arsip dengan Bahan Pustaka 

Persamaan antara Arsip dengan Pustaka adalah dalam segi pemeliharaan 

(Reservasi) atau penjagaan dalam suatu gangguan, gangguan itu berasal baik dari 

alam maupun dari manusia. Pemeliharaan (Reservasi) terbagi tiga (3) bagian 

antara lain : 

a. Preservasi (Pelestarian) adalah : mencakup pengelolaan termasuk cara 

penyimpanan Arsip atau bahan Pustaka dengan alat bantunya, tenaga 

kerja yang diperlukan adalah kebijaksanaan Arsiparis atau Pustakawan 

dalam melestarikan bahan-bahan pustaka dan arsip serta informasi yang 

dikandung didalamnya. Tujuan dari Preservasi antara lain sebagai 

berikut : 

- Melestarikan isi informasi arsip dan bahan pustaka atau kandungan-

kandungan informasi yang ilmiah. 
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- Melestarikan arsip dan bahan pustaka baik fisik maupun isi informasi 

yang ada didalamnya. 

b. Konservasi (Pengawetan) adalah : kebijaksanaan dan cara tertentu yang 

dipakai untuk melindungi arsip dan bahan pustaka dari kerusakan dan 

kehancuran termasuk metode dan teknik yang diterapkan oleh petugas 

teknis. 

c. Restorasi (Perbaikan) adalah : Teknik-teknik dan pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan oleh petugas teknis yang bertugas 

memperbaiki arsip dan bahan pustaka, yang rusak akibat kurun waktu 

pemakaian atau faktor-faktor lainnya. 

2.3 Pengertian Upaya 

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), 

“upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya 

menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), 

“mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk 

mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu 

usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada 

dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Diharapkan upaya yang dilakukan dalam pelestarian bahan pustaka di 

Perpustakaan Soeman Hs pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 
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Provinsi Riau dapat berjalan dengan semestinya dan bisa mengatasi semua 

masalah yang ada. 

2.4 Pelestarian Bahan Pustaka 

2.4.1 Bahan Pustaka 

Bahan perpustakaan (Library Materials) lebih sering dikenal dengan istilah 

bahan pustaka. Sedangkan kumpulan bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan 

disebut dengan istilah koleksi perpustakaan. Koleksi Perpustakaan menurut Yulia 

(2011:15) adalah “seluruh bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan 

untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mereka”. Menurut Sukadana (2005:25) koleksi perpustakaan 

merupakan “kumpulan bahan pustaka yang mengandung berbagai informasi dan 

ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis”. 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pustaka 

atau koleksi perpustakaan adalah seluruh bahan pustaka yang dikumpulkan, 

diolah, dan disimpan yang mengandung berbagai informasi, dan ilmu 

pengetahuan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum untuk memenuhi 

kebutuhan informasi masyarakat. 

2.4.2 Jenis-jenis Bahan Pustaka 

Menurut Yulia (2011:1.23) jenis koleksi atau bahan pustaka yaitu: 

1. Karya cetak atau karya grafis seperti : Karya cetak merupakan hasil dari 

pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak. Seperti: buku, 

terbitan berseri; 
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2. Karya non cetak atau karya rekam : Karya ini meliputi bahan pustaka, 

dimana karya non-cetak ini bisa disampaikan dalam bentuk suara, 

gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk–bentuk tersebut. Seperti : 

rekaman suara, film, rekaman video, bahan grafika, bahan kartografi; 

3. Bentuk Mikro : Bentuk mikro merupakan bahan pustaka yang 

mempergunakan media film, dan tidak dapat dipakai atau dibaca 

apabila tanpa menggunakan alat bantu seperti: microreader. Contoh 

dari bentuk mikro yaitu: mikrofilm, mikrofis, aperture card, microfilm 

cartridge dan microfilm jackets; 

4. Sumber Daya Elektronik : Sumber daya elektronik ini adalah CD-

ROM, disket dan bahan pustaka yang dilayankan secara online. Untuk 

membacanya diperlukan suatu perangkat keras seperti komputer. 

2.4.3 Pengertian Pelestarian Bahan Pustaka 

Kegiatan pelestarian dan perawatan bahan pustaka merupakan kegiatan 

yang penting dilakukan bagi sebuah perpustakaan. Pengertian perawatan menurut 

Sutarno dalam Cita (2012:201) adalah “suatu usaha untuk menjaga agar koleksi 

perpustakaan tidak cepat usang atau rusak dan dapat dipergunakan lagi”. Menurut 

Ibrahim (2013: 77) pengertian perawatan bahan pustaka berarti cara merawat dan 

memelihara bahan pustaka. 

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan, pengertian 

perawatan bahan pustaka adalah suatu usaha atau cara untuk menjaga atau 

memelihara bahan pustaka, agar koleksi atau bahan pustaka yang ada tidak cepat 

mengalami kerusakan atau usang dan dapat dipakai lagi. 
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Departemen Pendidikan (2004: 46) pelestarian adalah “upaya untuk 

menyimpan kandungan informasi sebuah perpustakaan dalam bentuk bahan 

pustaka aslinya atau dengan cara ahli media”. Menurut Sudarsono (2006:14) 

pengertian pelestarian adalah “kegiatan yang mencakup semua usaha melestarikan 

bahan pustaka dan arsip termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan, keuangan, 

ketenagakerjaan, metode dan teknik penyimpanannya”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelestarian bahan 

pustaka adalah upaya untuk menyimpan kandungan informasi suatu perpustakaan 

dan usaha melestarikan bahan pustaka dalam bentuk bahan pustaka aslinya 

dengan cara alih media dan termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan, 

keuangan, ketenagakerjaan, metode dan teknik penyimpanannya. 

2.4.4 Tujuan dan Fungsi Pelestarian Bahan Pustaka 

Perawatan dan pelestarian bahan pustaka bertujuan untuk mengupayakan 

agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Menurut Departemen 

Pendidikan (2004:63) tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu: Mencegah 

penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor 

penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, 

disimpan dan yang masih bermanfaat, melestarikan isi dari bahan pustaka yang 

masih bermanfaat. 

Selanjutnya, mengenai tujuan dari pelestarian bahan pustaka menurut 

Sudarsono (2006 : 314) yaitu: “bertujuan untuk melestarikan kandungan informasi 

bahan pustaka dan arsip dengan alih media lain dan melestarikan bentuk aslinya 

selengkap mungkin untuk dapat digunakan secara optimal”. Kegiatan pelestarian 
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dan perawatan bahan pustaka memiliki fungsi yang sangat penting. Menurut 

Martoatmodjo (1993: 6) Fungsi pelestarian dan perawatan bahan pustaka 

meliputi: 

1. Fungsi melindungi: upaya melindungi bahan pustaka dari beberapa 

faktor yang menyebabkan kerusakan pada bahan; 

2. Fungsi pengawetan: upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar 

menjadi lebih awet, tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih 

lama lagi; 

3. Fungsi kesehatan: menjaga bahan pustaka agar tetap dalam kondisi 

bersih; 

4. Fungsi pendidikan: memberikan pendidikan kepada para pengunjung 

perpustakaan bagaimana cara menggunakan bahan pustaka dengan 

baik; 

5. Fungsi kesabaran: kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka 

membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi dan suatu ketelitian; 

6. Fungsi sosial: kegiatan ini sangat membutuhkan keterlibatan dari orang 

lain, seperti para pengunjung dan pustakawan; 

7. Fungsi ekonomi: pelestarian dan perawatan yang baik akan berdampak 

pada keawetan bahan pustaka tersebut, sehingga dapat meminimalisasi 

atau menghemat biaya pengadaan bahan pustaka; 

8. Fungsi keindahan: penyusunan bahan pustaka yang rapi pada raknya, 

indah dan tidak berantakan tentunya membuat perpustakaan telihat 

indah dan nyaman, serta dapat menambah daya tarik para pengunjung. 
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Setiap perpustakaan setidaknya melakukan kegiatan perawatan dan 

pelestarian bahan pustaka agar bahan pustaka selalu tersedia dalam keadaan baik, 

menarik dan layak di baca oleh para pengunjung perpustakaan karena bahan 

pustaka yang rusak atau usang, kurang menyenangkan bagi para pemakai dan 

kurang menarik saat dibaca. 

2.4.5 Unsur Pelestarian Bahan Pustaka 

Di dalam kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka banyak hal 

yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah unsur perawatan dan pelestarian 

bahan pustaka. Menurut Purwono (2010:51) ada empat unsur penting yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka, yaitu : 

1. Manajemennya 

Perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan 

pelestarian ini. Bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti dan kebijakan 

seperti apa yang harus dilakukan dalam pelestarian bahan pustaka. Bahan pustaka 

yang akan diperbaiki harus dicatat dengan baik, apa saja jenis kerusakannya, apa 

saja alat atau bahan kimia yang yang di perlukan, siapa dan bagaimana cara 

mengerjakannya; 

2. Tenaga 

Dalam hal ini dibutuhkan tenaga yang dapat merawat bahan pustaka dengan 

keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Kegiatan ini dilakukan oleh 

pustakawan atau orang yang memang ahli dan mempunyai keterampilan khusus 

dalam kegiatan ini sehingga kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka ini 

menjadi lancar; 
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3. Laboratorium 

Suatu tempat atau ruang pelestarian dengan berbagai peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelestarian bahan pustaka. Setiap 

perpustakaan sebaiknya mempunyai ruangan khusus atau laboratorium yang 

digunakan khusus untuk merawat dan melestarikan bahan pustaka; 

4. Dana 

Dana merupakan salah satu unsur yang terpenting bagi kegiatan perawatan 

dan pelestarian bahan pustaka, selalu diperlukannya dana yang tersusun dengan 

baik, sehingga kegiatan ini tidak akan mengalami kendala. 

Unsur yang terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu kegiatan 

perawatan dan pelestarian bahan pustaka yaitu: manajemennya, tenaga yang 

memang ahli dalam kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka, 

laboratorium atau ruangan khusus dalam melakukan kegiatan perawatan dan 

pelestarian bahan pustaka dan unsur dana. Jika tidak ada keempat unsur tersebut 

maka kegitan perawatan dan pelestarian bahan pustaka tidak akan berjalan lancar 

dan menjadi optimal. 

2.4.6     Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka 

Bahan pustaka mengandung bahan yang mudah mengalami kerusakan 

seperti: mudah terbakar, mudah sobek, mudah terkena noda dan sebagainya. 

Perlahan-lahan proses kerusakan tersebut pastinya akan terjadi dan tidak dapat 

dihindari. Cepat dan lambatnya proses kerusakan suatu bahan pustaka tergantung 

pada mutu dari bahan pustaka dan pengaruh luar seperti: lingkungan, kondisi 

penyimpanan dan prosedur penanganan. 
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Menurut Darmono (2007: 91) kerusakan bahan pustaka secara garis 

besarnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Faktor Biota 

Makhluk hidup seperti jamur, serangga dan binatang pengerat merupakan 

musuh utama bagi bahan pustaka. Sumber makanan bagi makhluk seperti jamur, 

serangga, binatang pengerat, dan lainnya adalah selulosa, perekat, dan protein 

yang terdapat pada bahan pustaka. Berikut ini jenis-jenis makhluk yang 

menyebabkan bahan pustaka menjadi rusak: 

a. Binatang Pengerat 

Tikus merupakan perusak bahan pustaka yang susah untuk dibasmi. 

Tikus ini biasanya memakan buku yang berada di perpustakaan atau 

pun yang disimpan di gudang dan tidak hanya memakan kertas atau 

bahan pustka tikus ini juga terkadang merobek kertas dan dikumpulkan 

untuk dijadikan sebagai sarang. 

b. Serangga 

Serangga merupakan ancaman yang paling besar dan masalah yang 

banyak terdapat di negara tropis. Jenis-jenis serangga yang dapat 

merusak bahan pustaka antara lain yaitu: rayap, kecoa, ikan perak, kutu 

buku, ngengat dan kumbang bubuk. 

c. Jamur 

Jamur (fungi) merupakan mikroorganisme yang tidak berklorofil. Fungi 

memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, 
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asam fumoric, sitrat dan menyebabkan asam pada kertas dan akhirnya 

kertas menjadi rapuh. 

2.  Faktor Fisika 

Faktor fisika yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka antara lain: 

debu, suhu, kelembaban dan cahaya. 

a. Debu 

Debu dapat masuk melalui pintu, jendela atau lubang angin yang 

terdapat di perpustakaan. Apabila debu menempel atau melekat pada 

kertas atau pada suatu bahan pustaka, maka akan terjadi reaksi kimia 

yang mengakibatkan tingginya tingkat keasaman pada kertas dan akan 

menjadi rapuh dan mudah cepat rusak (Martoatmodjo, 1993:44). 

b. Suhu dan Kelembaban 

Perubahan suhu pada kertas mengandung banyak air yang 

menyebabkan struktur kertas menjadi lemah. Selain itu kertas yang 

lembab akan menimbulkan reaksi kimia dan kertas atau bahan pustaka 

pun akan menjadi rapuh dan mudah robek. 

c. Cahaya 

Kertas yang terbuat dari selulosa dapat rusak karena pengaruh cahaya. 

kerusakan pada kertas ini disebabkan oleh reaksi dari energi cahaya. 

2. Faktor Kimia 

Kekuatan kertas pasti akan menurun secara perlahan karena disebabkan oleh 

pencemaran, tinta dan asam. 
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a. Pencemaran 

Debu atau asap yang timbul akibat proses pembakaran dapat 

mengandung karbon dan karbon ini dapat menyebabkan pelapukan 

pada bahan pustaka. 

b. Tinta 

Penggunaan tinta berkualitas rendah pada bahan pustaka atau kertas 

akan sangat merugikan apabila terkena air atau karena kelembaban 

udara. 

c. Asam 

Kualitas kertas pada bahan pustaka sangat penting, jika kualitas kertas 

pada bahan pustaka ini rendah maka dapat merusak bahan pustaka. 

Kertas atau bahan pustaka yang tidak mengandung asam merupakan 

kertas yang berkualitas baik. 

4. Faktor Bencana Alam 

Bencana alam seperti kebanjiran, gempa bumi, kehujanan, kebakaran, 

kerusuhan dan kesalahan dalam penanganan seperti salah meletakkan buku. 

Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran dan kehujanan dapat menimbulkan 

noda. Sedangkan kebakaran dapat memusnahkan bahan pustaka dalam waktu 

sekejap. 

5. Faktor Manusia 

Keterlibatan manusia merupakan faktor penyebab kerusakan bahan pustaka 

yang paling besar. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung seperti: 

pencurian, pengerusakan dan penanganan yang kurang hati-hati atau karena 
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kerusakan secara tidak langsung seperti: memproduksi kertas dengan kualitas 

yang rendah, mutu jilidan yang rendah, salah penanganan, penyimpanan, 

pemakaian buku yang berlebihan dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan 

pengunjung perpustakaan. 

Macam-macam faktor kerusakan bahan pustaka sebelum diperbaiki perlu 

adanya pemisahan untuk setiap jenis dan kondisi bahan pustaka. Menurut Tim 

Teknis Program Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip (dalam Wariyanti, 2010:11) 

bahwa kondisi bahan pustaka dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Bahan pustaka yang masih baik, artinya buku dalam kondisi masih 

utuh, belum berubah warna, bersih, belum berpenyakit; 

2. Bahan pustaka yang berpenyakit, artinya buku telah diserang 

serangga, mengandung asam, timbul noda coklat; 

3. Bahan pustaka rusak, artinya buku dalam kondisi rusak dengan 

berbagai tingkat kerusakan yang memerlukan tindakan perbaikan atau 

restorasi yang sepadan dengan tingkat atau kondisi kerusakan. Bahan 

pustaka yang rusak terdiri dari 3 kelompok yaitu: bahan pustaka yang 

rusak ringan, bahan pustaka yang rusak sedang dan bahan pustaka 

yang rusak parah. 

2.4.7    Perbaikan Bahan Pustaka 

Pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan adalah kegiatan menjaga 

atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan awet dan 

terawat dengan baik. Pekerjaan memperbaiki bahan pustaka disebut restorasi. 

Pekerjaan itu meliputi : 
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1. Menambal Kertas  

Ada 2 jenis penambahan 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 atau 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, dll. Pemutihan hanya bersifat sekedar 

menghilangkan noda pada kertas. Cara memutihkan kertas; a. Menggunakan 

Chlorominet 2½ % dilarutkan kedalam air, kertas yang akan diputihkan diletakkan 

diatas kertas penyerap. Kemudian diolesi larutan diatasnya; b. Menggunakan gas 

Chlordioksida Kertas yang akan diputihkan dicelupkan kedalam larutan selama 

semenit , kemudian diangkat. Agar kertas tidak robek dibantu penyangga kaca; c. 

Manggunakan natrium Hipochlorite. Bahan ini bereaksi sangat lamban, karena itu 

baik untuk kertas. Tetapi kita harus selalu memperhatikan PH yaitu 11; d. 

Menggunakan Hidrogen Peroksida Bahan ini bereaksi cepat, biasanya disimpan 

didalam konsentrasi 30 % didalam botol / dalam kaleng tertutup.  
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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. Kalau 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 diatas 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. 

1.4.8 Penanganan Kerusakan Pada Bahan Pustaka 

Upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan bahan pustaka dapat 

dilakukan untuk meminimalkan jumlah bahan pustaka yang dirusak. Hal ini bisa 

dilakukan dengan cara antara lain: 

Penanganan kerusakan bahan pustaka yang dimaksudkan disini meliputi 

kegiatan pencegahan kerusakan bahan pustaka, perawatan bahan pustaka dan cara 

memperbaiki bahan pustaka yang rusak agar tetap dapat dipakai oleh pengunjung 

perpustakaan. 
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Melakukan pencegahan kerusakan bahan pustaka yang dilakukan sejak dini 

merupakan tindakan yang lebih baik dan lebih tepat dari pada melakukan kegiatan 

perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak. Menurut Yusuf dalam Hasanah 

(2010:3) dalam perawatan bahan pustaka ada 2 tindakan, yaitu: 

 

1. Tindakan preventif 

Tindakan preventif ini adalah untuk mencegah sebelum bahan atau 

koleksi perpustakaan termasuk segala fasilitas, perabotan dan 

perlengkapannya mengalami kerusakan. 

2. Tindakan kuratif 

Dalam perpustakaan tindakan kuratif mempunyai arti perawatan, 

perbaikan atau pengobatan akan sesuatu yang sudah terlanjur rusak. 

Contoh : buku yang jilidnya rusak, lembarannya rusak sebagian, sobek 

sebagian. 

Menurut Soraya (2013:12) Pencegahan kerusakan bahan pustaka termasuk 

didalam tindakan preventif. Pencegahan Kerusakan bahan pustaka yang 

disebabkan oleh faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Mencegah kerusakan karena faktor biota 

Membersihkan bahan pustaka secara berkala, membersihkan tempat 

penyimpanan bahan pustaka, menurunkan kelembaban udara dan memberikan 

ruang yang lebih dalam penyusunan bahan pustaka pada rak, memelihara 

kebersihan ruangan, tidak meninggalkan sisa makanan di dalam ruangan dan 
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menggunakan pembasmi tikus, cara ini adalah cara yang digunakan untuk 

mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur, serangga dan binatang lain yang 

dapat merusak bahan pustaka. 

2. Mencegah kerusakan karena faktor fisika 

a. Mencegah kerusakan karena pengaruh temperatur dan kelembaban 

udara, dapat memasang AC selama 24 jam adalah cara untuk 

mendapatkan temperatur dan kelembaban udara yang baik. 

b. Mencegah kerusakan karena pengaruh cahaya untuk mencegah 

kerusakan bahan pustaka karena sinar ultra violet dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan atau memasang gorden atau disaring dengan 

filter untuk mengurangi radiasi ultra violet yang masuk. 

c. Mencegah kerusakan karena pencemaran udara atau debu, Perusakan 

bahan pustaka karena pencemaran udara dapat dikurangi dengan cara 

sebagai berikut: menggunakan ac, di perpustakaan agar dipasang  alat  

pembersih  udara  (air  cleaner),  menyimpan  bahan pustaka dalam 

kotak pelindung. 

 
3. Melaksanakan penyuluhan kepada staf dan pengunjung 

perpustakaan 

Staf dan pengunjung perpustakaan perlu diberikan penyuluhan tentang 

bagaimana cara membawa atau memindahkan bahan pustaka, mengolah, 

memperbaiki bahan pustaka dengan cara melalui pelatihan media cetak seperti: 

brosur, poster, pamphlet, serta media elektronik. Kegiatan penyuluhan tentang 
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tindakan pencegahan untuk pengunjung perpustakaan dapat diberikan melalui 

pendidikan pemakai yang diselenggarakan perpustakaan yang bersangkutan. 

4. Kesiapan menghadapi bencana 

Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia untuk 

dapat mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Untuk meminimalkan bencana yang 

terjadi perlu diadakannya perencanaan untuk menghadapi bencana, perencanaan 

tersebut seperti: mengurangi rasa panik pada staf dan dapat memberikan jalan 

keluar untuk mengatasinya, menyediakan stok bahan dan peralatan yang akan 

digunakan dalam keadaan darurat, membuat daftar lembaga yang harus dihubungi 

jika terjadi keadaan darurat. 

5. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

Penyempurnaan sarana dan prasarana perpustakaan dapat dilakukan dengan 

cara seperti berikut : 

a. Penataan dan Penyimpanan 

Tempat penyimpanan bahan pustaka harus terbuat dari bahan yang 

tidak mudah terbakar dan ukuran yang lebar sehingga tidak ada bahan 

pustaka yang menonjol. Rak atau tempat penyimpanan bahan pustaka 

diusahakan agar diletakan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan 

jaraknya cukup untuk mengambil dan mengembalikan bahan pustaka 

secara leluasa. 

b. Kebersihan 

Membersihkan ruangan dan bahan pustaka secara teratur dan 

pengaturan suhu dan kelembaban udara merupakan pekerjaan penting 
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untuk merawat bahan pustaka agar tidak cepat mengalami kerusakan, 

pemeriksaan secara berkala pada bahan pustaka dan fasilitas 

penyimpanan. 

c. Penanganan 

Penanganan bahan pustaka yang benar adalah program pelestarian yang 

murah. Dengan cara melatih para staf perpustakaan dan pengunjung 

perpustakaan dapat menghemat dana untuk memperbaiki dan merawat 

koleksi dan dapat mengurangi kerusakan oleh salah penanganan yang 

disebabkan oleh para pengunjung perpustakaan dan staf pustakawan. 

Pencegahan kerusakan bahan pustaka merupakan salah satu hal yang 

terpenting, setiap perpustakaan wajib melakukan pencegahan kerusakan bahan 

pustaka mengingat bahan pustaka merupakan salah satu unsur yang terpenting 

yang terdapat pada suatu perpustakaan. Bahan pustaka yang ada diharapkan agar 

tidak mengalami kerusakan karena lebih baik mencegah dari pada memperbaiki. 

Bahan pustaka yang masih bagus dapat dicegah kerusakannya yang diakibatkan 

oleh faktor perusak bahan pustaka. 

Selanjutnya, selain melakukan pencegahan, menjaga bahan pustaka agar 

tidak mengalami kerusakan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan 

perawatan. Perawatan bahan pustaka menurut Soraya (2010:26) yaitu: 

1. Pembasmian 

Kerusakan bahan pustaka yang ditimbulkan oleh serangga dan jamur 

dapat dilakukan dengan cara pembasmian. Ada beberapa metode 

pembasmian, yaitu: dengan suntikan, dengan penyemprotan, dengan 
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vacuum,  dengan freezing,  menggunakan gas inert dan dengan 

fumigasi. 

2. Pembersihan (cleaning) 

Apabila bahan pustaka sudah kotor akibat debu, maka bahan pustaka 

tersebut harus dibersihkan dengan cara yang benar. Cara pembersihan 

bahan pustaka yaitu: membersihkan debu dengan vacuum cleaner, 

dengan kuas dan karet penghapus. 

3. Deasidifikasi 

Setelah dilakukannya perawatan pada bahan pustaka, untuk memulihkan 

bentuk dan kekuatan bahan pustaka perlu diadakannya perbaikan bahan 

pustaka. Menurut Soraya (2010: 31) jenis perbaikan bahan pustaka seperti 

Deasidifikasi merupakan cara yang dipakai untuk menetralkan asam 

yang dapat merusak kertas dan memberi bahan penahan (buffer) untuk 

melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Basa atau bahan yang 

bersifat alkalin dapat menetralkan asam pada kertas. 

4. Memutihkan Kertas 

Pengaruh faktor kimia dan udara dapat menyebabkan noda dan warna 

kuning kecoklatan pada kertas, untuk menghilangkannya dapat 

dilakukan dengan cara memutihkan kertas. Bahan yang digunakan 

untuk memutihkan kertas yaitu: sodium chloride, potassium 

permanganate, hypochlorite dan hidrogen peroksida. 
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5. Menghilangkan Noda dan Sellotape 

a. Menghilangkan Noda 

Untuk menghilangkan noda yang terdapat pada bahan pustaka dapat 

diuji dengan pelarut organic. 

b. Menghilangkan Sellotape 

Sellotape yang dipakai untuk perekat pada bahan pustaka sebaiknya 

dihilangkan, karena bahan perekat pada sellotape tersebut bersifat asam 

dan bahan pustaka atau kertas dapat berubah warna menjadi kuning 

kecoklatan. Cara menghilangkan sellotape adalah dengan menggunakan 

benzene dan pelarut organik. 

6. Penyiangan 

Penyiangan merupakan proses pengeluaran bahan pustaka dari koleksi 

suatu perpustakaan. Penyiangan ini dilakukan jika bahan pustaka 

tersebut sudah rusak parah. Bahan pustaka yang sudah tidak dipakai 

dikeluarkan dari koleksi selanjutnya diberikan kepada perpustakaan 

yang memerlukan atau yang mau menerima bahan pustaka tersebut 

Laza (2007:163). 

Selain melakukan pencegahan terhadap faktor penyebab kerusakan bahan 

pustaka, untuk menjaga bahan pustaka agar tidak cepat mengalami kerusakan juga 

dapat dilakukan dengan cara melakukan perawatan terhadap bahan pustaka yang 

ada. Perawatan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembasmian, 

pembersihan, deasidifikasi, pemutihan kertas, menghilangkan noda dan sellotape 

dan dengan cara melakukan penyiangan terhadap bahan pustaka yang sudah rusak, 
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seperti bahan pustaka yang berpenyakit sehingga tidak menular ke bahan pustaka 

yang masih bagus. 

Setelah dilakukannya perawatan pada bahan pustaka, untuk memulihkan 

bentuk dan kekuatan bahan pustaka perlu diadakannya perbaikan bahan pustaka. 

Menurut Soraya (2010: 31) jenis perbaikan bahan pustaka seperti: 

 

1. Menambal 

Bagian bahan pustaka yang rusak dapat ditambal atau ditutup dengan 

tissue jepang, kertas handmade, bubur kertas atau tissue berperekat. 

Perekat yang digunakan adalah CMC (Caerboxyl Methly Cellulose) 

atau MC (Methyl Cellulose); 

2. Menyambung 

Untuk merekatkan bagian bahan pustaka atau kertas yang robek atau 

patah karena lipatan dapat dilakukan dengan cara menyambung bahan 

pustaka atau kertas yang robek tersebut. Menyambung kertas atau 

bahan pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan Japaneses tissue, 

atau hand made paper; 

3. Lining 

Lining merupakan teknik memperkuat kertas atau bahan pustaka 

dengan cara pelapisan bagian belakang bahan pustaka dengan bahan 

penguat. Proses ini dilakukan untuk jenis gambar, peta, atau bahan 

pustaka lain yang bergambar. Bahan yang digunakan adalah Japanese 

tissue dengan perekat yang digunakan adalah CMC (Caerboxyl Methly 

Cellulose) atau MC (Methyl Cellulose); 
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4. Laminasi 

Tindakan laminasi ini dilakukan untuk bahan pustaka atau kertas yang 

sudah tidak dapat diperbaiki lagi, seperti menambal dan menyambung 

sehingga bahan pustaka menjadi kuat; 

5. Enkapsulasi 

Kertas atau bahan pustaka yang akan dienkapsulasi berupa lembaran 

yang sudah rapuh. Proses enkapsulasi ini menggunakan plastik 

polyester dengan cara dilapisi dan direkatkan dengan menggunakan 

double side tape; 

6. Perbaikan Jilidan 

Beberapa jenis pekerjaan perbaikan bahan pustaka yang dapat 

dilakukan yaitu: memperkuat engsel buku yang longgar, mengganti 

lembar pelindung yang sobek, menempel linen baru pada punggung 

sampul buku asli, perbaikan buku dengan menggunakan sampul asli, 

memperbaiki kembali punggung sampul buku dan perbaikan sampul 

buku. 

Perbaikan bahan pustaka dilakukan untuk membenahi kondisi fisik dari 

bahan pustaka agar bahan pustaka yang rusak ringan tidak bertambah parah 

sedangkan bahan pustaka yang sudah rusak parah dapat digunakan kembali oleh 

para pengunjung perpustakaan. Sedangkan untuk bahan pustaka yang dianggap 

penting tetapi bahan pustaka tersebut rusak dapat dipakai lagi karena sudah 

diperbaiki. Perbaikan bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara menambal, 

menyambung, lining, laminasi, enkapsulasi dan perbaikan jilidan. 
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1.4.9 Pelestarian Kandungan Informasi 

Pelestarian kandungan informasi ini bertujuan untuk melestarikan fisik asli 

bahan pustaka dan informasi yang terkandung. Pelestarian kandungan informasi 

dilakukan dengan cara alih media. Menurut Soraya (2010: 20) kegiatan alih media 

yang biasa digunakan yaitu : 

1. Fotokopi 

Kegiatan fotokopi ini dilakukan hanya bila tidak tersedia bentuk mikro, 

digital dan terbatasnya alat baca. Kegiatan fotokopi dari bahan pustaka 

yang asli tidak dilakukan untuk kepentingan pengguna, tetapi untuk 

menggantikan bahan pustaka yang tingkat penggunaannya tinggi. 

2. Fotografi 

Kegiatan fotografi ini merupakan teknik pembuatan gambar tetap 

dengan menggunakan cahaya. Ada beberapa tahapan yang digunakan 

dalam pelaksanaan fotografi atau reprografi di perpustakaan, yaitu: 

a. Penelusuran menentukan subjek yang akan digunakan untuk kegiatan 

ini; 

b. Regristrasi digunakan untuk mencatat dari mana saja bahan pustaka 

yang akan digunakan untuk sumber pemotretan; 

c. Proses pemotretan; 

d. Pencucian, proses kegiatan ini dilakukan ditempat yang gelap; 

e. Pencetakan, ukuran pencetakan foto disesuaikan dengan kebutuhan; 

f. Penataan dalam album; 

g. Regristrasi, untuk mencatat judul subjek, nomor album. 
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3. Digital 

Image digital adalah “fotografi elektronik” yang discan dari bahan 

pustaka. Dalam menampilkan informasi dan layout, sebuah digital 

image lebih akurat dan merupakan presentasi dari aslinya termasuk tipe 

permukaan, annotasi dan ilustrasi. 

4. Bentuk mikro 

Mikrofilm ini dapat disimpan dalam kotak yang sesuai dan ruangan 

penyimpanan yang ideal, maka mikrofilm ini dapat digunakan selama 

500 tahun. Langkah-langkah dalam proses alih media bentuk mikro 

yaitu: penelurusan, registrasi, persiapan, pemotretan, penduplikasian, 

pencucian, kontrol kualitas dan penyimpanan. 

Dengan pelestarian yang baik dan benar, diharapkan agar bahan pustaka 

yang ada di perpustakaan dapat berumur lebih panjang dan para pustakawan 

ataupun staf tidak perlu lagi membeli bahan pustaka yang sama dan bahan 

pustaka yang masih bagus ataupun yang sudah rusak tetapi bahan pustaka tersebut 

masih sangat penting maka perlu diadakannya pelestarian terhadap bahan pustaka 

tersebut dengan cara alih media dan melestarikan nilai informasi yang terkandung 

yang terdapat pada bahan pustaka tersebut. 
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1.5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Riau 

Dalam hal ini Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Porvinsi Riau di 

atur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 9 

“Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada 

Subbidang Pembinaan Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka.” Berdasarkan pasal 9 dalam bidang perpustakaan 

tersebut, penulis memfokuskan pada sub bidang pengembangan dan pelestarian 

bahan pustaka sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 12 yaitu : 

1) Sub Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka, 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan 

dan pelestarian bahan pustaka. 

2) Rincian Tugas Pokok Sub Bidang Pengembangan dan Pelestarian 

Bahan Pustaka : 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka berdasarkan tugas, 

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas 

pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

Perpustakaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas 

pokok Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka 

secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan 

masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang 

Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka berdasarkan 



54 
 

disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang 

dibutuhkan; 

j. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan, 

pengembangan SDM perpustakaan dan masyarakat pemakai; 

k. Melaksanakan pengembangan sistem layanan perpustakaan; 

l. Melaksanakan kerjasama antar perpustakaan termasuk mitra 

perpustakaan; 

m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perpustakaan; 

n. Melaksanakan promosi/pemasyarakatan perpustakaan; 

o. Melaksanakan koleksi deposit, penyusunan Bibliografi Induk 

Daerah (BID) dan Katalog Induk Daerah (KID); 

p. Melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian koleksi perpustakaan; 

q. Menyelenggarakan koordinasi perpustakaan; 

r. Menyusun laporan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka; 

s. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala 

Bidang Perpustakaan secara periodik sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 

u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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1.6 Pandangan Islam tentang Pelestarian Bahan Pustaka 

Tinjauan menurut Islam dalam hal ini sebagaimana Firman Allah dalam al-

Qur-an surat Al-Hijr (15) : 

فِِ  ْلنَا ْكَرٱلذِ  َوإِنَّا لَهُۥ ظُونَلََحَٰ  إِنَّا نَْحنُِ نَزَّ

Artinya : “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” 

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. 

Betapa pentingnya pemeliharaan dalam segala hal sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam al-qur’an, al-qur’an adalah mukjizat Islam yang kekal, yang 

diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sebagai bukti besar atas ke-

Nabian. Di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan yang sedemikian luasnya, 

yang apabila di tela’ah dan dipelajari akan memberikan penerangan serta 

membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Al-Qur’an yang secara harfiah 

berarti bacaan yang sempurna merupakan nama pilihan Allah SWT, yang sungguh 

tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat 

menandinginya. 

Pemeliharaan Al-Qur’an terdiri atas dua kata yaitu pemeliharaan dan Al-

Qur’an. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses 
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pembuatan, penjagaan dan perawatan. Sedangkan Al-Qur’an adalah : Kitab suci 

umat islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, 

dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Dari 

pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud pemeliharaan Al-Qur’an 

Adalah proses pengumpulan, penulisan dan pembukuan serta perawatan ayat-ayat 

Al-Qur’an sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang.  

2.7 Penelitian dan Kajian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian dan Kajian Terdahulu 

 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Ni Nyoman Erna 

Cahyani, 2015 

Perawatan Dan 

Pelestarian Bahan 

Pustaka di 

Perpustakaan Fakultas 

Sastra Dan Budaya 

Universitas Udayana 

Hasil pelaksanaan 

Perawatan Dan 

Pelestarian Bahan  

Pustaka di Perpustakaan 

Sastra Dan Budaya 

Universitas Udayana pada 

perpustakaan Fakultas 

Sastra dan Budaya, 

perpustakaan tersebut 

memiliki koleksi atau 

bahan pustaka yang sudah 

cukup lama 

penggunaannya dan 

kurang diperhatikan dan 

di perpustakaan Fakultas 

Sastra dan Budaya masih 

menggunakan cara-cara 

yang masih sederhana 

sedangkan di jaman 

sekarang teknologi sudah 

canggih. 
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Lisa, Engla Kade Cita, 

Marlini, 2012. 

Pelestarian dan 

Perawatan Koleksi di 

Perpustakaan Umum 

Kota Solok. 

 

Pertama, pelaksanaan 

Pelestarian dan perawatan 

bahan pustaka di 

Perpustakaan Umum Kota 

Solok belum efektif 

disebabkan oleh faktor 

perusak bahan pustaka, 

baik itu faktor biologi, 

dan faktor fisika. Kedua, 

teknik pelestarian dan 

perawatan bahan pustaka 

masih terkendala tidak 

adanya sumber daya 

manusia atau kurangnya 

tenaga yang professional 

di bidang teknik 

pelestarian dan perawatan 

bahan pustaka. 

Vonny Destia, Ardoni, 

2012. 

Pemeliharaan dan 

Pelestarian Bahan 

Pustaka di 

Perpustakaan SMA 

Negeri 7 Padang 

Kegiatan perawatan bahan 

pustaka belum dilakukan 

dengan maksimal di 

Perpustakaan SMA 

Negeri 7 Padang karena 

hanya dikerjakan sebagai 

selingan dari pekerjaan 

lainnya sebagai guru 

dikelas. Kendala yang 

dialami dalam perawatan 

bahan pustaka adalah 

kurangnya tenaga 

professional dan 

kurangnya dana untuk 

memenuhi kebutuhan 

perawatan bahan pustaka. 
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2.8 Definisi Konsep 

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 

yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperhatikan definisi konsep. 

Herbert A. Simon mengatakan bahwa apabila dua orang yang bekerja sama 

untuk menggulingkan atau memindahkan sebuah batu yang tidak dapat diguling 

hanya oleh satu orang di antara mereka, maka dalam kegiatan tersebut terdapat 

proses administrasi. 

Sesungguhnya kegiatan administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja 

sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang secara teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas dengan 

kesepakatan bersama. 

Arsip adalah kumpulan warkat-warkat yang disimpan secara sistematis 

sehingga setiap saat dibutuhkan dapat dengan cepat ditemukan (The Liang Gie, 

2000:118). Koleksi Perpustakaan menurut Yulia (2011:15) adalah “seluruh bahan 

pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada 

masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka”. Pengertian 

perawatan menurut Sutarno dalam Cita (2012:201) adalah “suatu usaha untuk 

menjaga agar koleksi perpustakaan tidak cepat usang atau rusak dan dapat 

dipergunakan lagi.” 
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2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variable, sehingga dengan pengukuran ini dapat 

diketahui indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variable tersebut. 

Adapun yang menjadi indikator Upaya Pelestarian Bahan Pustaka Pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau yaitu: 

Tabel 2.2 

Indikator Upaya Pelestarian Bahan Pustaka Pada Badan Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Provinsi Riau 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peraturan Gubernur 

Riau No. 37 Tahun 

2015. Tentang 

Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata 

Kerja Badan 

Perpustakaan Arsip 

dan Dokumentasi 

Provinsi Riau 

 

Menyelenggarakan Urusan 

Pengembangan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka 

a. Merencanakan 

program kegiatan 

per tahun 

anggaran; 

b. Melaksanakan 

pengembangan 

koleksi 

perpustakaan, 

pengembangan 

SDM, dan 

masyarakat 

pemakai; 

c. Melaksanakan 

pengembangan 

sistem layanan 

perpustakaan; 

d. Melaksanakan 

pemeliharaan 

dan pelestarian 

koleksi 

perpustakaan. 
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2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan 

alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Untuk lebih 

jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar.2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur Riau No. 37 Tahun 

2015. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Badan Perpustakaan Arsip 

dan Dokumentasi Provinsi Riau. 

 

Menyelenggarakan Urusan Pengembangan 

dan Pelestarian Bahan Pustaka 

 

 

 

 

 

Kendala-Kendala yang dihadapi Selama 

Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka 

 

UPAYA PELESTARIAN BAHAN 

PUSTAKA PADA BADAN 

PERPUSTAKAAN ARSIP DAN 

DOKUMENTASI PROVINSI RIAU 


