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BAB I
PERAWATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI
A.

Pedoman Umum
Koleksi perpustakaan terdiri atas dua format yaitu cetak dan non cetak
(elektronik/digital) yang perlu dijaga kelestarian dan keawetannya.
Perawatan koleksi merupakan upaya menjaga agar kondisi fisik koleksi
tahan lama, berdaya guna, dan berhasil guna. Selain perawatan perpustakaan
juga perlu melakukan pelestarian yang merupakan upaya untuk menjaga
agar nilai informasi koleksi tetap lestari dan dapat dimanfaatkan sepanjang
masa baik melalui alih media maupun dalam bentuk aslinya. Perawatan dan
pelestarian bertujuan untuk mencegah penyebab kerusakan, melindungi
koleksi dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki koleksi yang masih
layak, dan melestarikan isi koleksi yang masih bermanfaat.
Perawatan dan pelestarian dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti membersihkan koleksi secara berkala, memperbaiki koleksi yang
rusak, menjilid, melaminasi, menyampul, alih media dan lain sebagainya.
Terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan koleksi seperti faktor biologi,
fisika, kimiawi, serta dikarenakan ulah manusia. Faktor biologi yang
mempengaruhi kerusakan koleksi antara lain yaitu serangga, lumut, jamur,
hewan pengerat, dll. Faktor fisika seperti perubahan cahaya, panas, dan uap
air dapat mempercepat kerusakan koleksi buku yang menyebabkan reaksi
fitokimia, hidrolisa, atau oksidasi dalam kertas sehingga membuat kertas
menjadi rapuh, menguning, maupun kerusakan lainnya. Faktor kimiawi
seperti tinta, jenis kertas, pencemaran udara, debu, kadar asam kertas, dll.
Faktor-faktor penyebab kerusakan koleksi dapat dicegah dengan
menerapkan upaya perawatan dan pelestarian koleksi yang dilakukan secara
berkala dan berkesinambungan.

B.

Kriteria
Kegiatan perawatan dan pelestarian koleksi mempertimbangkan beberapa
kriteria sebagai berikut:
1.
Semua koleksi memerlukan perawatan seperti ruangan yang bersih,
terhindar dari sinar matahari secara langsung, sirkulasi udara baik,
penataan di rak yang sesuai, dll.
2.
Koleksi yang sudah rusak secara fisik seperti robek, jilidan terlepas,
sampul lepas, dll.
3.
Koleksi yang sudah rusak/tua tetapi isinya masih diperlukan oleh
pengguna.
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C.

Prosedur kerja
1. Menghindarkan koleksi dari sinar matahari secara langsung.
2. Mengatur suhu ruangan.
3. Membersihkan koleksi secara berkala.
4. Memberikan edukasi kepada pengguna cara memanfaatkan koleksi
yang baik, atau dengan rambu-rambu yang mudah dipahami oleh
pengguna.
5. Memeriksa kerusakan koleksi yang ada secara berkala.
6. Melakukan perbaikan seperti penjilidan, menyampul, laminasi, alih
media, dll sesuai dengan kondisi koleksi.
7. Membuat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) perbaikan koleksi yang
telah diperbaiki.
8. Menyerahkan kembali koleksi yang sudah diperbaiki ke bagian
sirkulasi.

D.

Metode Perawatan dan Pelestarian Koleksi
1.
Perawatan Koleksi
Koleksi perpustakaan terdiri dari bahan cetak dan non cetak
(elektronik/digital)
sehingga
perawatan/pemeliharaan
koleksi
memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan jenis
koleksinya. Berikut ini merupakan langkah perawatan koleksi:
a.
Koleksi Cetak
1)
Perawatan Koleksi Cetak
Perawatan koleksi dapat dilakukan dengan cara
reproduksi,
penjilidan,
laminasi/penyampulan,
penyiangan, dan fumigasi. Berikut ini cara perawatan
koleksi dengan cara:
a)
Reproduksi
Koleksi langka, penting, bernilai historis, atau
mudah rusak perlu direproduksi. Reproduksi dapat
dilakukan dengan cara fotokopi, alih media, maupun
pembuatan duplikasinya.
b)
Penjilidan
Koleksi yang perlu dijilid antara lain dikarenakan
sampul buku nya mudah rusak, terlalu tipis, terlepas
jilidannya, maupun majalah lepas.
c)
Laminasi/Penyampulan
Laminasi/penyampulan dapat dilakukan dengan
memberikan pelindung dari plastik maupun bahan

7

d)

e)

2)

lain, agar koleksi tidak mudah sobek atau hancur,
sehingga koleksi terlihat rapi.
Penyiangan
Penyiangan merupakan proses pengeluaran koleksi
dari jajaran/rak perpustakaan. Pengeluaran ini
berdasarkan pertimbangan bahwa koleksi tersebut
isinya sudah tidak sesuai lagi (tidak relevan),
terdapat edisi baru, rusak dan tidak dapat diperbaiki
lagi, halaman tidak lengkap lagi, jumlahnya terlalu
banyak dan jarang dipergunakan, koleksi
bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan
etika masyarakat, dan lainnya. Koleksi yang
dikeluarkan
ini
selanjutnya
diberikan
ke
perpustakaan lain yang memerlukan, menjadi bahan
tukar menukar dengan koleksi perpustakaan lain,
maupun dialihmediakan.
Fumigasi
Fumigasi atau pengasapan bertujuan untuk
membunuh jamur maupun serangga yang tumbuh
pada buku. Fumigasi dapat dilakukan dalam kotak,
lemari fumigasi, ruang fumigasi, ruang penyimpan
arsip, ruang perpustakaan, maupun ruang deposit.
Bahan fumigasi (fumigant) yang dipergunakan
dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Kegiatan
fumigasi harus dilakukan oleh ahlinya karena dapat
menimbulkan
risiko
jika
salah
dalam
pelaksanaannya.

Prosedur perawatan koleksi cetak
a)
Menerima buku rusak disertai BAP serah terima
koleksi rusak dari layanan pengguna.
b)
Buka
software
SLIMS
melalui
url
http://slims.unjaya.ac.id, pilih menu Bibliografi,
telusur judul koleksi dan cocokkan nomor barcode,
klik Sunting, klik tombol edit, pilih Data Koleksi,
klik tombol edit sesuai barcode koleksi, kemudian
ubah status koleksi menjadi Repair klik perbaharui
untuk menyimpan perubahan data.
c)
Cek tingkat kerusakan fisik koleksi dengan kriteria
sebagai berikut:
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i.

d)
e)
f)
g)

b.

kerusakan ringan, seperti halaman lepas atau jilid
lepas, maka perbaikan dilakukan sendiri hingga
koleksi kembali utuh, bisa dimanfaatkan kembali,
dan siap dilayankan kepada pengguna.
ii. Jika koleksi mengalami kerusakan berat (jahit &
bidding rusak berat), maka dilakukan tindakan
perbaikan dengan bantuan pihak luar (fotokopi &
penjilidan)
iii. Koleksi rusak, langka, dan masih memiliki nilai
manfaat dilakukan tindakan alih media.
iv. Koleksi rusak berat namun dinilai sudah tidak
dimanfaatkan pengguna maka diusulkan tindakan
penyiangan, dengan catatan C.1 disimpan sebagai
tandon.
Koleksi yang selesai diperbaiki, diubah status
menjadi tersedia pada software SliMS.
Buat
BAP
pelaksanaan
kegiatan
disertai
dokumentasi,
Tata kembali koleksi yang sudah diperbaiki di rak
penyimpanan.
Buat laporan rekapitulasi dan statistik koleksi rusak
setiap bulan dan akhir tahun.

Koleksi Non Cetak
Koleksi non cetak (elektronik) berupa koleksi
perpustakaan yang tersimpan dalam suatu media seperti kaset,
VCD/DVD, dll. Sedangkan koleksi digital berupa koleksi yang
tersimpan pada database, website, maupun software aplikasi.
Penyimpanan koleksi elektronik ini dapat dilakukan melalui dua
cara yaitu disimpan di ruangan atau dalam kantong
penyimpanan. Sedangkan penyimpanan koleksi digital pada
komputer server maupun berbasis cloud. Berikut ini prosedur
perawatan koleksi elektronik dan digital yaitu:
1)
Prosedur perawatan koleksi elektronik
a)
Cek kondisi koleksi di rak/almari penyimpanan
secara berkala setiap enam (6) bulan sekali.
b)
Lakukan tindakan preservasi dan konservasi koleksi
dengan pengaturan kondisi area penyimpanan
koleksi dengan cara pemberian kapur barus;
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pengaturan suhu, cahaya, kelembaban ruang
penyimpanan.
c)
Pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban ruang
perpustakaan dengan standar sebagai berikut:
i. Pengaturan pencahayaan sebagai berikut:
No
Lokasi
Pencahayaan
1 area baca (majalah dan surat kabar)
200 lumen
2 meja baca (ruang baca umum)
400 lumen
3 meja baca (ruang baca rujukan)
600 lumen
4 area sirkulasi
600 lumen
5 area pengolahan
400 lumen
6 area akses tertutup (closed access)
100 lumen
7 area koleksi buku
200 lumen
8 area kerja
400 lumen
9 area pandang dengar/audiovisual
100 lumen
ii. Pengaturan kelembaban ruang penyimpanan
koleksi buku 45 – 55 rh. Sedangkan ruang
koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh
iii. Pengaturan temperatur area baca pemustaka,
area koleksi dan ruang kerja 20 derajat – 25
derajat celcius.
d)
Buat BAP pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi.
2)

Perawatan koleksi digital
a)
Cek secara berkala koleksi digital perpustakaan
b)
Lakukan maintenance software aplikasi dan
database koleksi digital yang dimiliki dengan
menjaga performa software dan memasang
perangkat antivirus sehingga terhindar dari virus
komputer yang dapat merusak koleksi perpustakaan.
c)
Lakukan update system, upgrade system, back up
system secara berkala (setiap 1x24 jam dilakukan
backup system secara otomatis)
d)
Buat BAP pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi
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2.

Pelestarian Koleksi
a.
Pelestarian Koleksi Cetak
Koleksi dapat mengalami kerusakan disebabkan oleh
jamur, serangga, maupun binatang pengerat (tikus) sehingga
perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
1)
Kerusakan yang disebabkan oleh Jamur
a)
Mengurangi kelembaban
b)
Menghindari adanya debu, kotoran, minyak,
maupun bahan organik lainnya.
c)
Tidak menggunakan perekat yang mengandung
bahan omylum untuk menjilid. Sebaiknya gunakan
bahan sistesis seperti polyvinyl acetat.
d)
Pengaturan suhu ruangan sedemikian rupa sehingga
tidak terlalu tinggi.
e)
Menggunakan
fungisida
untuk
membasmi
cendawan.
2)
Kerusakan yang disebabkan oleh serangga dapat diatasi
dengan:
a)
Mengatur kelembaban udara dalam ruangan dengan
suhu sekitar 50%
b)
Mengatur suhu ruangan sekitar 20 derajat-24 derajat
celcius
c)
Memelihara kebersihan ruangan perpustakaan
secara rutin
d)
Melakukan tindakan fumigasi dengan bantuan
tenaga ahli
3)
Kerusakan akibat binatang pengerat dapat diatasi dengan
a)
Memelihara kebersihan ruangan
b)
Tidak meninggalkan sisa makanan dalam ruangan
perpustakaan
c)
Menggunakan bahan pembasmi tikus
4)
Kerusakan akibat faktor fisika dapat dicegah dengan
tindakan
a)
Memperlakukan koleksi secara hati-hati, terutama
dalam pengiriman, pengambilan dari rak,
pengembalian ke rak, membaca, membuka maupun
menutup buku.
b)
Koleksi buku yang mudah rusak sebaiknya dijilid
terlebih dahulu
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c)
5)

b.

Menjaga kebersihan ruang/gedung perpustakaan
secara rutin.
Jika koleksi cetak yang rusak masih dibutuhkan maka
dapat dialihmediakan dengan cara mengubah format dari
cetak ke digital.

Pelestarian Koleksi Elektronik Dan Digital
Koleksi dalam format elektronik dan digital perlu
dilestarikan guna menjaga informasi koleksi tetap dapat diakses
pengguna secara lancar. Adapun pelestarian koleksi elektronik
dilakukan dengan cara:
1)
Menjaga kondisi ruangan penyimpanan koleksi dalam
keadaan bersih, mengatur suhu, dan kelembaban udara.
2)
Koleksi elektronik tidak boleh terkena sinar matahari
karena dapat merusak fisik koleksi elektronik seperti
kaset, VCD/DVD, dll.
3)
Lakukan duplikasi koleksi asli sehingga meminimalisir
kerusakan karena pemakaian CD/VCD/DVD.
4)
Lakukan alih media koleksi ke format yang terkini,
sehingga informasi dapat diakses sesuai perkembangan
teknologi. Contoh: koleksi kaset dialihmediakan ke format
audio digital dan disimpan pada keping VCD maupun
pada software aplikasi seperti Eprints maupun SLiMS.
5)
Upgrade perangkat keras dan perangkat lunak guna
penyimpanan dan akses koleksi elektronik.
6)
Lakukan back up baik secara sistem maupun back up file
ke dalam format lain sebagai arsip bilamana terjadi
kendala
Adapun pelestarian koleksi digital dilakukan dengan cara:
1)
Menjaga kondisi ruangan penyimpanan koleksi dalam
keadaan bersih, mengatur suhu, dan udara ruang
komputer/server.
2)
Upgrade perangkat keras dan perangkat lunak guna
penyimpanan dan akses database koleksi digital
3)
Lakukan back up baik secara system maupun back up file
dalam format lain sebagai arsip bilamana terjadi kendala
terhadap database penyedia koleksi digital.
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