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ABSTRAK 

ALIH MEDIA NASKAH KUNO KE DALAM BENTUK DIGITAL DI 

PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA YOGYAKARTA 

Oleh: Mirsalana Akram 

15130025 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan Perpustakaan 

Balai Bahasa Yogyakarta sendiri terhadap alih media, proses alih media yang 

dilakukan di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta terhadap koleksi naskah kuno, 

dan kendala-kendala yang dihadapi selama proses alih media. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

pustakawan ahli Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta yang mengetahui secara 

keseluruhan tentang proses alih media. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah alih 

media terhadap naskah kuno. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dijabarkan dalam 

bentuk narasi yang mengandung simpulan penulisan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwasannya di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta sendiri 

masih belum terdapat kebijakan secara khusus terhadap kegiatan alih media, namun 

kebijakan yang dimiliki Perpustskaan Balai Bahasa Yogyakarta hanya sebatas 

standar operasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan alih 

media dan belum ada kebijakan yang mengatur secara keseluruhan proses alih 

media. Sejauh ini selama dalam pelaksanaannya Perpustakaan Balai Bahasa 

Yogyakarta telah mengalihmedia sekitar 30% dari total koleksi dua puluh ribuan 

dan dalam satubulan selalu menargetkan dua judul untuk di alih media. Adapun 

kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan alih media adalah perangkat yang 

sering terkendala rusak (error) ini yang menjadi kendala utama dalam kegiatan alih 

media. Kemudian kendala waktu, yakni waktu yang ada sering tersita oleh kegiatan 

yang lain di luar perpustakaan, sehingga kegiatan alih media pun tertunda.    

 

Kata Kunci : Alih Media, Naskah Kuno, Perpustakaan Khusus 
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MOTO 

 

ُع. رواه الرتمد  َمْن َخرََج ِفى طَْلبى    العىْلمى َكاَن ِفى َسبىْيلى اَّللهى َحَّته يَ ْرجى
(man kharaja fī ṭalbil ᾿ilmi kāna fī sabīlillah ḥatta yarji᾿u) 

Artinya : “Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu 

maka ia seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.”  

{ H.R. Tirmizi } 

 

“Intelligence is not the measurement, but 

intelligence support all! 

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan 

menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

Alih Media Naskah Kuno ke dalam Bentuk Digital di Perpustakaan Balai 

Bahasa Yogyakarta. Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk: 

1. Kedua Orang Tua  yang selalu mendukungku selama menempuh 

Pendidikan selama tiga tahun ini. 

2. Kakak dan Adik Kandungku  yang telah memberikan semangat kepadaku 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Adik-Adik sepupuku yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

dalam hidupku. 

4. Paman dan Bibiku yang selalu mendukungku selama menempuh 

pendidikan selayaknya orang tua sendiri di Yogyakarta. 

5. Teman-Teman sekelas yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka 

menaklukkan segala rintangan. 

6. Prodi Ilmu Perpustakaan DIII yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat serta pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. 
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PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan ini asli 

karya sendiri. Bukan jiplakan maupun salinan dari karya orang lain yang sudah 

diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Dalam 

menyusun laporan ini tidak terdapat karya yang diterbitkan atau ditulis oleh orang 

lain sebelumnya, kecuali yang ditulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam 

daftar pustaka 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan pustaka merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah sistem 

perpustakaan, selain ruangan atau gedung, peralatan atau perabot, tenaga dan 

anggaran. Bahan pustaka yang antara lain berupa buku, terbitan berkala (surat 

kabar dan majalah), serta  bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, dan 

sebagainya harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal (Martoadmodjo, 

2010: 1.1). 

Di Indonesia sendiri usaha pelestarian dokumen masih sangat jarang 

mendapatkan perhatian. Seharusnya usaha semacam ini seharusnya dilakukan 

dengan cermat mengingat iklim tropis yang tidak menguntungkan pada 

kelestarian koleksi. 

Pelestarian merupakan suatu usaha untuk menjaga nilai-nilai informasi 

maupun sejarah yang terdapat di dalam sebuah barang yang dianggap penting. 

Demikian halnya dengan berbagai macam bahan perpustakaan, juga perlu 

dilestarikan karena di dalamnya pasti terkandung nilai-nilai informasi yang akan 

sangat berguna bagi orang lain. Kegiatan pelestarian itu sendiri secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu pelestarian dalam bentuk fisik seperti, pemeliharaan, 

perawatan, pengawetan, dan perbaikan, dan yang kedua yakni pelestarian nilai 

informasi, seperti, alih huruf, alih bahasa, dan alih media. 

Salah satu metode pelestarian yang paling gencar-gencarnya dilakukan di era 

digital ini adalah Alih Media. Alih Media merupakan usaha melestarikan bahan 

pustaka dengan cara merubah bentuk dari bentuk asli menjadi bentuk 

digital/elektronik.  

Sesuai dengan pengertian diatas dan sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi, di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta (BBY) saat ini sedang 

gencar-gencarnya melakukan proses alih media koleksi-koleksi perpustakaan baik 

itu buku, majalah hingga naskah-naskah kuno akan segera di alih media kan. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terhadap kegiatan alih 
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media terhadap koleksi-koleksi Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta terlebih 

lagi koleksi naskah-naskah kunonya yang sangat dijaga nilai informasi yang 

terkandung di dalamnya, baik dari segi proses pengerjaannya, dampak terhadap 

perpustakaan kedepannya, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan alih 

media. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah 

berikut : 

1. Apa sajakah kebijakan dalam melakukan kegiatan alih media terhadap 

koleksi naskah kuno di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah proses alih media/digitalisasi koleksi Perpustakaan 

Balai Bahasa Yogyakarta? 

3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan alih 

media koleksi naskah kuno di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Memperjelas sasaran yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kebjakan yang diterapkan di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta 

dalam hal alih media naskah kuno. 

2. Proses atau langkah-langkah dalam meng-alihmediakan sebuah 

naskah kuno di Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan kegiatan alih media 

naskah kuno. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian terhadap masalah di atas 

adalah: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

kegiatan alih media dalam upaya melestarikan koleksi perpustakaan. 

2. Bagi perpustakaan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan di masa mendatang. 
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3. Bagi pembaca, dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan 

tentang alih media dan sebagai referensi/acuan dalam penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Mempermudah penulisan tugas akhir ini, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini mengemukakan tentang pengertian perpustakaan secara 

umum, perpustakaan khusus, pelestarian bahan pustaka, pengertian alih 

media, maksud dan tujuan alih media, proses alih media bahan pustaka, 

kendala-kendala dalam alih media bahan pustaka. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti kualitatif atau kuantitatif, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini terbagi atas dua subbab yakni gambaran umum lokasi meliputi  

kondis tempat penelitian, sejarah singkat berdirinya lembaga, visi dan misi, 

tujuan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata tertib dan kebijakan 

perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, dan layanan dalam 

perpustakaan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah diuraikan dengan jelas dan 

tepat.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi tentang simpulan dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

dapat ditarik beberapa kesimpula dibawah ini:  

Pertama, Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta belum memiliki kebijakan 

tertentu yang berkaitan dengan Kegiatan alih media. Akan tetapi mereka hanya 

berpedoman pada proses alih media yang sudah dijalani dari awal hingga 

sekarang dan juga menggunakan peralatan khusus Alih Media yang memang 

sudah ditentukan standarnya seperti scanner. Dan juga Perpustakaan Balai Bahasa 

Yogyakarta juga memiliki ketentuan khusus terkait dengan pencapaian alih media 

yakni perpustakaan menargetkan dua buah judul untuk di Alih Media tiap 

bulannya. 

Kedua, Alih media di Perpustakan Balai Bahasa Yogyakarta dari koleksi 

cetak menjadi koleksi digital dengan melalui beberapa tahapan tertentu seperti 

yang sudah dijelaskan diatas yakni seperti Tahapan Pemindaian, Penyuntingan, 

Pengonversian dan Penerbitan/finisihing. Dengan adanya kegiatan ini tingkat 

keawetan koleksi perpustakaan akan menjadi sangat tinggi dan diharapkan 

kedepannya koleksi perpustakaan senantiasa dapat dimanfaatkan hingga generasi 

mendatang tanpa merusak dokumen aslinya yang disebabkan oleh proses dibaca 

secara manual dalam jangka waktu yang lama. 

Ketiga, kendala-kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan alih media di 

Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta adalah kendala waktu yang disebabkan 

tidak tercukupi waktu dalam sebulan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan 

alih media dikarenakan sering beriringan dengan kegiatan lain di luar 

perpustakaan. Kemudian sering terjadinya kerusakan pada perangkat terutama 

pada komputer yang dapat menghambat kegiatan alih media.  

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan  pembahasan yang sudah dijelaskan di atas 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan yang sudah duraikan diatas, berikut beberapa 

permasalahan yang ada pada kegiatan Alih Media beserta saran untuk perbaikan 

dan pengembangan kegiatan Alih Media di Perpustakaan Balai Bahasa 

Yogyakarta kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

didapatkan beberapa permasalahan berikut: 

1. Belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan Kegiatan Alih Media di 

Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta, seharusnya Perpustakaan Balai 

Bahasa Yogyakarta sebagai perpustakaan lembaga pemerintah sudah 

memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang standar operasional 

dalam melakukan Alih Media, melindungi koleksi dari penyalahgunaan 

koleksi seperti tindak plagiarisme yang dilakukan oleh pihak 

bertanggungjawab dan tindakan penggandaan dokumen digital ke dalam 

perangkat lain tanpa sepengetahuan pustakawan/petugas yang mana hal 

ini tentu dapat merugikan perpustakaan.  

2. Perawatan sistem, terkait dengan kesiapan perangkat dalam melakukan 

proses Alih Media. Selama ini diketahui perangkat atau sistem yang ada 

sering terjadi kerusakan atau error yang mana kerusakan tersebut 

disebabkan oleh sistem yang mungkin tidak menghendaki suatu tindakan 

dan akhirnya sistem memblokir sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. 

Tentu saja hal ini dapat menghambat proses alih media. Solusinya adalah 

diadakannya perawatan atau maintenancing secara berkala demi 

menghindari kerusakan-kerusakan tersebut atau hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

3. Pustakawan yang khusus menangani bagian alih media, seperti yang 

diketahui mengingat jumlah koleksi Perpustakaan Balai Bahasa 

Yogyakarta yang tidak sedikit, seharusnya penangan alih media dilakukan 

oleh beberapa orang. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat jangka 

waktu pelaksanaan alih media. 
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4. Waktu masih menjadi kendala utama hal tersebut, dikarenakan juga oleh 

kurangnya pustakawan yang menangani alih media dan pustakawan yang 

ada sendiri juga sering dihadapkan dengan berbagai kegiatan lain 

sehingga waktu yang dipergunakan untuk kegiatan alih media tersita. 

Solusinya adalah dengan menambah jumlah pustakawan dengan begitu 

kegiatan alih media tidak akan terganggu walaupun oleh kegiatan lain 

yang bersamaan.       
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