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A. PEENGANTAR
Peerpustakaan
n dan Arsip
p di Daerah
h Istimewa Yogyakartaa merupakaan salah sattu
potensi pem
mbangunan daerah. Peerpustakaan
n merupakaan pusat pengetahuan
p
n,
p
dan sebagai tem
mpat pemberrdayaan maasyarakat daan
teempat belajaar, ruang publik
teempat rekrreasi. Perpu
ustakaan d
dengan seggala elemen
n yang melingkupiny
m
ya
seenantiasa berkembang
b
mengikuti kemajuan peradaban
n manusia. Arus politiik
nasional dan nasional seedikit banyaak mempenggaruhi perkeembangan perpustakaan
p
n.
Peengembangaan perpusttakaan senaantiasa berpeedoman pad
da 3 (tiga) fungsi pokook
perpustakaan
n, yaitu sebagai saranaa edukasi, sumber informasi dan area rekreaasi
yaang bersifat positif, men
ndidik dan m
menghibur.

Informassi

Perpustakaaan

Edukkasi

Rekreasi

A
Arsip
adalah
h bagian tak
k terpisahkkan dari suaatu peristiw
wa atau kejadian. Setiaap
ak
ktivitas yan
ng direncan
nakan pastii akan mem
miliki arsip
p sebagai acuan
a
dalam
m
im
mplementasii operasionaal. Tidak jarrang arsip juga
j
menjad
di landasan hukum baggi
pemegang keebijakan neg
gara untuk mengambill keputusan
n hukum. Melihat
M
funggsi
d
din
nyatakan arssip merupak
kan salah saatu referenssi utama baggi
viital arsip, dapatlah
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m
masyarakat
ilmiah, sebagai sumbeer sejarah, sebagai bu
ukti otentik dan sebagai
su
umber inforrmasi bagi peelaksanaan manajemen.
Sumber
Sejarah

Bu
ukti
Ote
entik

ARSIP
P

R
Referensi
Ilmiah

Sumber
Informasi

U
Untuk
Daeraah Istimewa Yogyakartaa, perpustak
kaan dan arrsip memilik
ki fungsi vital
seebagai poteensi pembaangunan daerah. Kon
nsep eviden
nce-based yang
y
berarrti
berdasarkan fakta tampaaknya menjaadi salah satu cita-cita dalam setiaap kegiatan di
d
D
DIY.

Perpustaakaan

A
Arsip

Potensi
Pem
mbangunan

V DAN MISI BPAD DIIY
B. VISI
D
Dalam
Rencaana Strategis Badan Perrpustakaan dan Arsip D
Daerah Daerah Istimew
wa
Y
Yogyakarta
T
Tahun
2013
3-2017 (BPA
AD DIY, 20
013) , diseb
butkan bahw
wa Visi BPA
AD
D adalah Mewujudkan
DIY
M
n Masyaraka
kat pembelajaar yang Berkkarakter dan
n Berbudayaa.
A
Adapun
yangg menjadi Misi
M BPAD DIIY Tahun 20
013-2017 ad
dalah :
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1. Menin
ingkatkan Peengelolaan ddan Pemanfa
faatan Perpus
ustakaan dan
n Arsip secar
ara
Optim
mal.
2. Menggembangkan
n Jaringan PPerpustakaan
an dan Kears
rsipan berbaasis Teknolog
ogi
Inform
masi.
3. Mewu
ujudkan Perp
rpustakaan ddan Arsip seb
ebagai khasan
anah budayaa daerah.
A
Apabila
disim
mak lebih laanjut, penjaabaran visi ke dalam b
beberapa miisi BPAD DIIY
m
memiliki
kom
mponen utam
ma, yaitu op
ptimalisasi pengelolaan, teknologi in
nformasi, daan
bu
udaya daeraah (local con
ntent).

N PRESERVA
ASI BPAD
C. BREAKDOWN
ustakaan dan
n arsip, dap
pat dilihat bahwa
b
setiaap
Terkait dengan preservaasi di perpu
asspek kegiataan yang terkkandung dallam misi BPA
AD DIY dap
pat dikaitkan
n dalam suattu
pryek preservasi, baik untuk
u
perpu
ustakaan maaupun arsip
p (lihat bagiian berwarn
na
biru).
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D. KOMPONEN PELESTARIAN / PRESERVASI
Upaya pelestarian (preservation) perpustakaan dan arsip tentu membutuhkan
sumber daya pendukung yang mampu menopang setiap proses pelestarian
informasi. Sumber daya ini minimal terdiri atas:
1. Anggaran
Anggaran adalah salah satu sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan
pelestarian informasi. Bukan rahasia lagi, proses preservasi membutuhkan biaya
cukup tinggi dan proses panjang dan kadang-kadang cukup beresiko. Saat ini
sumber anggaran preservasi BPAD DIY terdiri atas 3 (tiga) sumber anggaran,
yaitu:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Dana Keistimewaan DIY tahun 2013.
2. Sarana & Prasarana
Sarana dan prasarana yang sesuai standar dan kebutuhan akan mampu memacu
proses prservasi informasi. Untuk perpustakaan, BPAD DIY mendapatkan
bantuan dari Perpustakaan Nasional RI berupa laboratorium set untuk
preservasi.
3. Sumber Daya Manusia
BPAD DIY memiliki sumber daya manusia sejumlah 150 orang. Pustakawan saat
ini berjumlah 15 orang dan arsiparis sejumlah 14 orang. Perlu untuk diketahui,
diperlukan skil dan kompetensi khusus untuk pelestarian informasi. Sampai saat
ini belum pernah dilakukan uji kompetensi staf fungsional spesialis preservasi.
4. Teknik & Metode
Dalam melaksanakan pelestarian informasi, ada beberapa metode utama yang
diimplementasikan. Beberapa metode tersebut dapat dilihat dari skema berkut
ini:
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Alih
h media
Alih
h Aksara

Pelestariaan Informasi

Alih Bahasa

Fum
migation
Pelesstarian
Preventive Action
Term
mit Control
Pelestaarian Fisik
Lam
mination
Curatiive Action
Rebinding

ndung arsip dan bahan pustaka
p
5. Informasii yang dikan
Setiap infformasi memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada manfaat daan
tujuan peelestariannyaa. Berdasarkkan pada Reenstra BPAD
D DIY, dapatt disimpulkaan
bahwa in
nformasi yan
ng perlu dileestarikan adaalah sebagaii berikut:
a. Menggandung mu
uatan kulturaal
b. Inform
masi organissasi
c. Local content
d. Kesejaarahan
K
DASSAR RESTOR
RASI DAN KO
ONSERVASI DALAM KER
RANGKA PR
RESERVASI
E. KONSEP
K
Kegiatan
preservasi secaara umum m
memiliki 2 (dua)
(
kegiattan besar, yaitu
y
restoraasi
dan konservaasi.

Restoraasi

Konservaasi

Preservasi
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Peengawetan (Conservatio
(
on), merupaakan kebijak
ksanaan & caara tertentu yang dipakai
untuk melind
dungi koleksi pustaka & arsip dari kerusakan & kehancurran, termasu
uk
m
metode
& tekknik yang ditterapkan oleeh petugas teeknis pelestaarian.
Restoration), merupakan
n teknik-tekknik & pertiimbangan-p
pertimbangaan
Peerbaikan (R
yaang digunakkan oleh peetugas tekniss yang bertu
ugas mempeerbaiki kolekksi pustaka &
arrsip yang ru
usak akibat waktu,
w
pemaakaian, atau
u faktor-faktoor lainnya. (DIY)
(

NFORMASI
F. TUJUAN PELEESTARIAN IN
Peelestarian in
nformasi oleh perpustakkaan dan arssip memiliki beberapa tu
ujuan, yaitu:

Inform
masi
Tujuaan Pelesttarian
Fisik maateri

1) Melesstarikan kan
ndungan info
formasi yan
ng direkam d
dengan meengalihkan ke
k
bentu
uk media lain
n.
2) Melesstarikan ben
ntuk fisik asli koleksii pustaka & arsip seh
hingga dapaat
digun
nakan dalam
m bentuk seu
utuh mungkiin.
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