’’

PRESERVASI

NASKAH KUNO

(MANUSKRIP)
KALIMANTAN SELATAN
(Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan)

Laila Rahmawati, S.Ag, M.Hum.
Siti Wahdah, SIP, M.I.P.

PRESERVASI NASKAH KUNO (MANUSKRIP)
KALIMANTAN SELATAN

(Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan)

Laila Rahmawati, S.Ag, M.Hum.
Siti Wahdah, SIP, M.IP.

TAHUN 2019

PRESERVASI NASKAH KUNO (MANUSKRIP)
KALIMANTAN SELATAN
(Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan)

Copyright © 2019
Penulis
Laila Rahmawati, S.Ag, M.Hum.
Siti Wahdah, S.IP, M.IP.
Layout:
Ulfatul Istiqlaliyah
Desain Cover :
Tim Kreatif
15,5 x 23 cm, vii + 64 hlm
ISBN: 978-623-7665-48-9
Diterbitkan oleh
ANTASARI PRESS
Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Antasari
Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235
Telp: (0511) 3252829

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan syukur ke
hadirat Allah Swt., proses penelitian 2019 yang dilengkapi dengan
sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas)
ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi,
pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik
dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang
terlibat dalam proses ini, baik admin, reviewer, pejabat terkait,
maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penelitian
dengan sistem online melalui Litapdimas, yang memang menjadi
program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai
perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan
harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru,
sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses review, NIDN,
dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan
kerja sama dan kordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun
juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan
mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian
ini bisa berjalan dengan lancar.
Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, tercatat
115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya dinyatakan lulus
dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya
iii

berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk
memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses
seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan
aplikasi berbayar (Quetext) demi menjamin terciptanya iklim
akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam
hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan
rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus
ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan double
blind review, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui
nama pengusul oleh dua orang reviewer. Review dilakukan pada dua
tahap, yaitu review substantif tentang isi proposal yang dilakukan
oleh reviewer nasional dan reviewer internal, serta review afirmatif
yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal,
seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan
program strategis UIN, track record peneliti, nilai etis, dan
sebagainya, yang direview oleh reviewer afirmatif dari pejabat
terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun
administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan kordinasi
dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti
dengan sosialisasi dan pengarahan.
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mengangkat
tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN
Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan
Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema
beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir,
sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang
integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.
Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan
misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis
lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan
disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian
dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi
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integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan
lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada
tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan
sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isuisu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang
diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti,
sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang
lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena
itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak
hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi
untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan reviewer terkait
proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang
teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta
minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir
di bidangnya.
Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesarbesarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya
ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama,
tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan
salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan
mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti
kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen
yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang
diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya. Kedua,
dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian
ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat
sebagai penggunanya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun
masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi
hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun
secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara
luas, baik dalam bentuk cetak maupun online. Begitu juga, hasil
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riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih
lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.
Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas
dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat
ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin
maju. Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn.
Banjarmasin, 01 November 2019
Wardani
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ABSTRAK

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5/1992, Bab I Pasal 2,
yakni naskah kuno (manuskrip) salah satu koleksi perpustakaan dan
museum sebagai sumber pengetahuan paling otentik tentang jatidiri
manusia dan sejarah budaya. Naskah kuno tidak akan bertahan
lama tanpa perawatan yang tepat, pelestarian (preservasi) naskah
kuno bermanfaat bagi generasi akan datang. Berdasarkan obeservasi
ditemukan 476 naskah kuno yang tersimpan di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan dan
Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan yang sebagian
besar tidak mendapat perhatian dengan baik. Usaha preservasi
tidaklah mudah perlu penanganan yang tepat dan ahli di bidangnya.
Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui, mendeskripsikan,
hambatan dan solusi yang dilakukan dalam kegiatan preservasi
naskah kuno di DISPERSIP dan Museum Lambung Mangkurat di
Kalimantan Selatan.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan
jenisnya deskriptif kualitatif berupa menggambarkan data
berdasarkan pencatatan. Subjek penelitian di DISPERSIP dan
Museum Lambung Mangkurat dengan objeknya preservasi naskah
kuno yang ada di dua Lembaga. Data penelitian berupa identitas
responden, naskah kuno, gambaran upaya preservasi, hambatan dan
solusi preservasi. Sumber data dari informan, dokumen, dan data
penunjang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari data
reduction, data display, conclusion drawing/verification. Analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
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Hasil penelitian dalam melakukan preservasi dua lembaga
ini di bedakan pada jenis fisik dan isi naskah kuno. Naskah fisik
dengan memberikan zat kimia dan menempelkan pada kertas
lebih lebar dan kuat. Preservasi Isi naskah dengan digitalisasi/
scanning, memberi nama berdasarkan pokok pikiran, klasifikasi dan
menguraikan singkat berdasarkan ilmu filologi. Hambatan dalam
kegiatan perservasi karena kurangnnya anggaran untuk pembelian
sarana prasarana perservasi dan sumber daya manusia yang terbatas
dalam menangani perservasi.
Solusi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak lain
dalam proses preservasi. DISPERSIP bekerjasama dengan Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menyimpan naskah kuno
asli. Museum Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Universitas
Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam
proses digitalisasi naskah kuno.
Kata Kunci : Perservasi, naskah kuno, naskah fisik, isi naskah,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebudayaan
yang sangat beragam dengan berbagai bentuk yang merupakan
warisan nenek moyangnya. Kalimantan Selatan merupakan salah
satu provinsi yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan sebagai
ciri khas dari masyarakat yang membedakannya dengan provinsi
lain yang ada di Indonesia.
Kebudayaan yang dimiliki merupakan warisan dari nenek
moyang yang bernilai sangat tinggi dan penting adalah naskah
kuno (manuskrip). Naskah kuno merupakan bukti kegiatan yang
dilakukan dimasa lampau, naskah kuno menyimpan banyak potensi
yang mampu mengungkapkan nilai-nilai sejarah yang dimiliki oleh
pemilik, penulis, maupun Provinsi tempat ditulisnya naskah kuno
tersebut.
Sebagai benda cagar budaya, keberadaan naskah kuno
(manuskrip) telah dilindungi oleh undang-undang. Hal ini telah
dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 bahwa
benda-benda cagar budaya adalah benda-benda buatan manusia,
bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok
atau bagian-bagian atau sisa-sisa yang berumur sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan
mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta
dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan
dan kebudayaan.
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Naskah kuno (manuskrip) menyimpan berbagai macam informasi
dan kearifan lokal yang menggambarkan sejarah keanekaragaman
kebudayaan, naskah kuno biasanya memang lebih rentan/cepat rusak,
biasanya disebabkan oleh kelembaban udara dan air (high humidity
and water), dirusak binatang pengerat (harmful insects, rats, and
rodents), ketidakpedulian, bencana alam, kebakaran, pencurian,
serta ditambah dengan aktifitas jual beli naskah ke mancanegara,
yang masih kerap dilakukan oleh kalangan tertentu.
Sangat disayangkan, upaya untuk melestarikan naskah-naskah
kuno tersebut masih kurang diperhatikan. Akibatnya, tidak sedikit
naskah kuno yang bernilai sejarah, menjadi rusak, kotor (tidak bisa
terbaca lagi) bahkan hilang. Pada akhirnya akan berdampak pada
menurunnya kualitas kandungan isi dari naskah kuno tersebut.
Masih terabaikannya naskah-naskah kuno di wilayah nusantara.
Cara penyimpanan hanya disimpan di lemari kaca tanpa pengaman
atau tanpa pengawet apa pun. Bahkan, ada naskah kuno yang robekrobek dan ditambal dengan kertas lain untuk merekatkan kembali
robekan itu (Thomas. 2012: 7).
Sebagian besar naskah-naskah kuno yang ada di Kalimantan
Selatan tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipanan Provinsi,
Museum dan masyarakat pribadi. Perpustakaan dan museum sebagai
lembaga ilmiah tidak bisa dipungkiri mempunyai tugas pokok untuk
melestarikan naskah kuno maupun koleksi lainnya yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian. Perpustakaan
dan museum merupakan salah satu sarana untuk akses (mencari)
informasi, dimana keberadaan dalam sebuah negara menjadi salah
satu barometer atas kemajuan kehidupan masyarakatnya.
Menurut Richard ( 1994: 19) Library and information science
is a discipline oriented to providing access to vast amounts of
accumulated knowledge and information: the processes include
the origination, dissemination, collection, organization, storage,
retrieval, interpretation and use of information.
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Menurut Wiji Suwarno (2010: 10) secara keseluruhan informasi
atau koleksi yang disimpan dalam perpustakaan dan museum adalah
merupakan hasil cipta, karsa dan karya umat manusia baik pada
waktu yang telah lalu maupun sekarang. Informasi yang terhimpun
dari berbagai macam sumber, diciptakan dan merupakan wujud atau
bukti catatan nyata atas sejarah kehidupan manusia yang sesuai
dengan kondisi dan perkembangan pada masanya. Libraries should
provide materials and information presenting all point of view on
current and historical issues (Evans. 1992: 3).
Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992, Bab I Pasal
2 menyatakan bahwa naskah kuno (manuskrip) merupakan salah
satu koleksi perpustakaan dan museum yang merupakan sumber
pengetahuan yang paling otentik tentang jatidiri umat manusia
dan latar budaya yang dimiliki pendahulunya. Menurut undangundang cagar budaya koleksi naskah kuno adalah sebuah dokumen
berbentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang
belum di cetak atau dijadikan buku tercetak yang sudah berumur
lebih 50 tahun.
Perpustakaan dan museum mempunyai tanggung jawab
untuk kelestarian naskah kuno, pelestarian (preservasi) dimaksud
merupakan suatu pekerjaan untuk memelihara dan melindungi
koleksi berupa naskah kuno dari faktor-faktor yang menyebabkan
kerusakan, sehingga tidak mengalami penurunan nilai dan bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu lama. Adapun
tujuan pelestarian   naskah kuno adalah untuk melestarikan
kandungan informasi, bukti sejarah, serta agar dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat. Naskah Kuno tidak akan bertahan lama tanpa
perawatan yang tepat, pentingnya melakukan pelestarian naskah
kuno agar bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang
(Mahawar. 2013).
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti
sekitar kurang lebih 476 naskah kuno yang tersimpan di DISPERSIP
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(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi) dan Museum Lambung
Mangkurat Kalimantan Selatan. Naskah kuno tersebut masuk ke
dalam beberapa kategori naskah kuno yaitu naskah keagamaan,
mistik rahasia, peraturan dan hukum dan silsilah raja-raja. Naskah
kuno tersebut sebagian besar tidak mendapat perhatian dengan
baik. Usaha preservasi naskah kuno memang tidaklah mudah perlu
penanganan yang tepat serta tenaga yang memang ahli dibidangnya.
Berpijak pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti
merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja
naskah kuno yang ada di Kalimantan Selatan terutama yang ada di
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dan
Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan serta bagaimana
upaya preservasi yang dilakukan. Peneliti melakukan penelitian
dengan judul: Preservasi Naskah Kuno (Manuskrip) Kalimantan
Selatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apa saja naskah kuno (manuskrip) yang ada di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan
Selatan dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana upaya preservasi naskah kuno (manuskrip) yang
ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan
Selatan dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan dalam preservasi
naskah kuno(manuskrip) di kedua Lembaga tersebut .
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian
ini adalah :
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1. Ingin mengetahui apa saja naskah kuno (manuskrip) yang ada
di DISPERSIP dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan
Selatan
2. Mendeskripsikan bagaimana upaya preservasi naskah kuno
(manuskrip) yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.
3. Ingin mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan
dalam preservasi naskah kuno(manuskrip) di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan
D. Definisi Operasional
1. Naskah kuno (manuskrip) dalam penelitian ini adalah naskahnaskah yang berumur 50 tahunan yang merupakan hasil cipta,
karsa dan karya manusia, yang bernilai sejarah khususnya bagi
Kalimantan Selatan. Adapun naskah kuno (manuskrip) yang
diteliti adalah yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Selatan dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan
2. Preservasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelestarian
yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Kalimantan Selatan dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan terhadap naskah kuno (manuskrip), yaitu
yang meliputi pemeliharaan fisik dan informasi yang terkandung
dari naskah kuno tersebut.
E. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:
1. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar
pertimbangan dan pengambilan kebijakan dalam memperhatikan
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naskah kuno yang ada di Kalimantan Selatan sebagai bukti
sejarah yang nyata.
2. Sebagai katalog (daftar koleksi) naskah kuno Kalimantan
Selatan.
3. Untuk menumbuhkan rasa perduli dan memiliki bagi masyarakat
Kalimantan Selatan terhadap naskah kuno.
4. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya preservasi naskah
kuno.
5. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti tentang
naskah-naskah kuno yang ada di Kalimantan Selatan.
F. Penelitian Terdahulu
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan
penelaahan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang
akan diteliti, diantaranya:
Penelitian pertama yaitu berupa jurnal yang di tulis oleh
Oman Fathurahman dengan judul “Katalog Naskah Dayah Tanoh
Abee” Provinsi Aceh Besar. Latar belakang terbuatnya katalog
naskah dayah tanoh abee ini karena penulis merasa perlu bahwa
semakin banyaknya naskah kuno yang tidak terawat dengan baik
karena keberadaannya yang tidak banyak diketahui, sehingga
menghilangkan jejak-jejak peradaban yang dibangun naskah kuno
itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk pendataan, inventarisasi,
serta menyelamatkan keberadaan naskah kuno tersebut. Adapun
hasil penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci tentang apa
saja naskah-naskah kuno yang ada di Aceh Besar, yang dihimpun
dalam bentuk katalog naskah.
Penelitian kedua berupa jurnal yang ditulis oleh Nur Said
yaitu Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4
Nomor 2, 2016 tentang naskah kuno keagamaan. Latar belakang
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penulisan jurnal tersebut karena begitu banyaknya naskah kuno yang
ada di luar negeri, sebanyak ribuan naskah berada di Belanda dan
ratusan di Inggris, diluar termuliakan didalam terabaikan. Penulis
melihat akhir-akhir ini begitu banyak studi tentang keagamaan
sehingga dia merasa perlu mengkaji naskah kuno keagamaan untuk
mengetahui ciri khas serta dinamika Islam masyarakat muslim
lokal, karena manuskrip Islam Nusantara, selain menggunakan
bahasa Arab, juga ditulis dalam berbagai bahasa lokal seperti
Aceh, Bali, Batak, Belanda, Bugis-Makasar-Mandar, Jawa &
Jawa Kuno, Madura, Melayu, Minangkabau, Sanskerta, Sasak,
Sunda dan Sunda Kuno, Ternate, Bahasa-bahasa Indonesia Timur,
Bahasa-bahasa Kalimantan, dan Bahasa-bahasa Sumatrea Selatan,
sehingga mengkajinya berarti akan menjadi semacam ‘jalan pintas’
untuk mengetahui pola-pola hasil interaksi dan pertemuan Islam
dengan budaya-budaya lokal di Nusantara, yang tentunya menjadi
kekayaan intelektual tersendiri. Kajian atas manuskrip-manuskrip
Islam Nusantara dengan sendirinya akan menjadi bagian dari
upaya pelestarian (preservation) benda cagar budaya Indonesia
demi menjaga identitas kemajemukan, kebangsaan, dan menjamin
keberlangsungan transmisi pengetahuan yang telah diwariskan
sejak ratusan tahun lalu. Keberhasilan memetakan kejayaan tradisi
intelektual Islam Nusantara pada gilirannya dapat menunjukkan
kepada dunia internasional bahwa Nusantara bukanlah wilayah
pinggiran (peripheral part), melainkan bagian tak terpisahkan
(integral part), dari dunia Islam secara keseluruhan.
Penelitian ketiga berupa skripsi yaitu yang ditulis oleh ERIKA
dengan judul “Strategi Preservasi Naskah Kuno, Pengalaman
Digitalisasi Naskah Kuno di PPIM UIN Jakarta”. Latar belakang
penulisan yaitu bahwa naskah kuno sangat mudah hancur karena
bahan dari naskah kuno tersebut gampang rusak. Proses digitalisasi
adalah untuk menyelamatkan isi informasi naskah kuno tersebut
dengan alih media yaitu dari media kertas ke media digital.
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Digitalisasi manuskrip adalah proses pengalihan manuskrip dari
bentuk aslinya ke dalam bentuk digital atau menyalinnya dengan
melakukan scanning (dengan scanner) atau memfotonya (dengan
kamera digital). Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelamatkan
isi informasi yang terkandung dalam naskah kuno (manuskrip).
Upaya yang dilakukan dalam preservasi naskah kuno di PPIM
UIN Jakarta terlihat sangat unik, pekerjaan tersebut dilakukan oleh
kalangan non-perpustakaan melainkan sekelompok peneliti yang
memiliki latar belakang Sastra Arab dan Filolog yang menamai
diri Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa). Ternyata upaya
pelestarian tidak saja dilakukan oleh pustakawan. Preservasi yang
diperlihatkan dalam ketika itu adalah pendigitalan naskah kuno per
halaman dengan menggunakan kamera digital jenis Canon yang
digantungkan di copystand (alat untuk mengkopi secara digital).
Perangkat tersebut dihubungkan ke komputer yang sudah diinstal
software kompatibel dengan tipe kamera. Misalnya kamera Canon
EOS, software yang digunakan adalah EOS Utility untuk pengambilan
foto dan Digital Photo Professional untuk pengolahannya.
Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diketahui
peneliti, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu pada studi tentang naskah kuno (manuskrip). Namun
sangat berbeda pada tujuan penelitian, penelitian pertama yang
dilakukan Oman Fathurahman yaitu membuat katalog atau daftar
koleksi tentang naskah kuno yang ada di Aceh Besar tanpa melihat
bagaimana upaya preservasi yang dilakukan, penelitian kedua yaitu
oleh Nur Said beliau melakukan kajian filologi terhadap naskah kuno
(manuskrip) keagamaan yaitu naskah kuno keIslaman, tujuannya
untuk mengetahui ciri khas atau dinamika Islam Nusantara. Penelitian
terakhir oleh Erika yaitu dimana lebih kepada preservasi naskah
kuno (manuskrip) dalam bentuk digital. Sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apa saja naskah
kuno (manuskrip) yang ada di Kalimantan Selatan dengan semua
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kategori naskah kuno (manuskrip) serta mengetahui bagaimana
upaya preservasi/pelestarian yang dilakukan terhadap naskah kuno
(manuskrip) tersebut.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi
dalam lima bab, yang terdiri dari :
Bab I: Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi/manfaat
penelitian, penelitian terdahulu, dan sitematika penulisan.
Bab II: Landasan teoritis, berisikan uraian tentang naskah kuno,
preservasi naskah kuno, kegiatan preservasi naskah kuno.
Bab III: Metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis
penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data
dan sumber data,sampel penelitian, data, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data.
Bab IV: Hasil penelitian dan analisis data, berisikan tentang
gambaran lokasi penelitian, penyajian data naskah kuno
(manuskrip) yang ada di Dinas perpustakaan dan Kearsipan serta
museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan serta upaya yang
dilakukan untuk melestarikan naskah kuno tersebut. Hasil tersebut
dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan pada
bab sebelumnya.
Bab V: Penutup, berisikan simpulan dan saran.
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BA B II
KAJIAN TEORI

A. Naskah Kuno
1. Pengertian Naskah Kuno (Manuskrip)
Menurut Baried dalam Faizal Amin (2011: 91) naskah adalah
karangan dengan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan
pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau.
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata kuno memiliki
arti kolot, dahulu kala (Pratama. 2012: 373). Sedangkan menurut
kamus wikipedia.org naskah yaitu (dari bahasa Arab:, nas, teks;
nasikha, menyalin; atau, nuskhat, salinan) adalah segala macam
dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik ditulis
maupun diketik, berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak
dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau
tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.
Naskah kuno adalah hasil tulisan yang berisi informasi mengenai
budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan
nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno banyak
bercerita mengenai tingkah laku, kebiasaan dan budaya masyarakat
Provinsi (Gusnanda. 2013: 574).
Menurut Nindya naskah kuno merupakan khasanah budaya
yang penting, baik secara akademis maupun sosial budaya. Naskah
merupakan warisan budaya yang berisi beranekaragam teks karya
cipta masyarakat lama yang dapat digunakan untuk penelitian
keagamaan, falsafah, kesejarahan, kesusastraan, kebahasaan,
persoalan adat istiadat, perundang-undangan dan kajian-kajian
dengan sudut pandang yang lain. Jadi dapat disimpulkan naskah kuno
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adalah segala bentuk hasil karya manusia yang berbentuk tulisan
yang usianya sudah berpuluh-puluh tahun, yang harus dilestarikan
dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan informasi kepada
generasi berikutnya. (Gusnanda. 2013: 574)
Menurut Alimin (2010: 18) Dalam dunia ilmu perpustakaan dan
informasi (library and information science), naskah kuno sering
disebut juga dengan istilah manuskrip (manuscripts). (manuscript
: manu scriptus) adalah dokumen kuno yang tertulis atau ditulis
tangan. Manuskrip biasa juga disebut naskah kuno. Manuskrip
berisi fakta dan bukti otentik tentang pengetahuan, adat istiadat,
serta perilaku masyarakat pada masa lalu. Oleh sebab itu ilmu
pengetahuan, khususnya bidang kesusastraan, sejarah sosial politik
manusia akan lebih objektif jika berdasarkan pada sumber asli yang
dalam hal ini di antaranya termuat dalam naskah kuno (manuskrip).
2. Preservasi Naskah Kuno (Manuskrip)
Pelestarian berasal dari kata ‘lestari’ yang dapat diartikan
selamat panjang umur, tetap permanen, abadi dan terus berguna
bagi kehidupan umat manusia. Pelestarian merupakan kegiatan
atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan,
agar bisa panjang umur dan terus digunakan untuk suatu keperluan.
Pelestarian dilakukan tidak hanya semata mencegah dari kerusakan,
tetapi untuk mempertahankan nilai guna dari barang yang bersifat
penting untuk jangka waktu yang panjang (Sitarno. 2005: 109).
Pelestarian menurut IFLA (International Federation Of Library)
yaitu mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka,
keuangan, ketenagaan, metode dan teknik serta penyimpanannya.
Pelestarian (preservation) usaha melestarikan naskah kuno yang
mencakup unsur-unsur pengelolaan dan keuangan, termasuk cara
menyimpan serta alat-alat yang digunakan, kebutuhan tenaga kerja,
kebijakan, teknik serta metode yang dilakukan untuk melestarikan
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naskah kuno (manuskrip) serta kandungan informasinya (Darmono.
2004: 71).
Pelestarian naskah kuno (manuskrip) sangatlah penting dan
mendesak untuk segera dilakukan baik itu oleh pihak-pihak pembuat
kebijakan atau dari kalangan masyarakat sendiri, Sebab naskah
kuno (manuskrip) merupakan bukti sejarah yang unik karena
kelangkaannya yang tidak ternilai harganya.
B. Kegiatan Preservasi
Pelestarian naskah kuno (manuskrip) bukan hanya fisik naskah
tersebut namun juga informasi yang terkandung didalamnya.
Menurut Hazen dalam Ibrahim (2014: 32-36) istilah pelestarian
meliputi 3 ragam kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol keadaan
lingkungan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian
bahan-bahan pustaka yang tersimpan di dalamnya.
2. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
memperpanjang umur bahan pustaka, yaitu dengan cara
deasidifikasi,restorasi, atau penjilidan ulang.
3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengalihkan
isi informasi dari satu bentuk format atau matrik kebentuk lain.
Setiap kegiatan menurut kategori-kategori tersebut itu tentu saja
masih dapat dikembangkan lagi ke dalam berbagai aktivitas lain
yang lebih khusus dan rinci.
Dalam ruang lingkup perpustakaan, pelestarain (preservasi)
merupakan suatu pekerjaan untuk memelihara dan melindungi
koleksi atau bahan pustaka sehingga tidak mengalami penurunan
nilai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu
lama. Tujuan utama pelestarian bahan pustaka adalah untuk
melestarikan kandungan informasi yang direkam dalam bentuk
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fisiknya, atau dialihkan pada media lain, agar dapat dimanfaatkan
oleh pengguna perpustakaan.
Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun
1992 disebutkan bahwa yang merupakan naskah kuno adalah
dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau
diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang
berumur 50 tahun lebih. Dari isi Undang-Undang Cagar Budaya
di atasa dapat terbayang bahwa keadaan fisik dari naskah kuno
yang berusia 50 tahun lebih tersebut tentu sudah rapuh atau rusak.
Preservasi terhadap fisik naskah dilakukan sesuai dengan tujuan
preservasi yaitu agar informasi yang terdapat didalamnya terjaga
dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Menurut Primadesi (2010: 121-122) Dua hal yang dilakukan
dalam proses preservasi naskah kuno yaitu:
1. Konservasi yaitu seni menjaga sesuatu agar tidak hilang,
terbuang, dan rusak atau dihancurkan. Konservasi naskah kuno
adalah perlindungan, pengawetan dan pemeliharaan naskah
kuno atau dengan kata lain menjaga naskah kuno tersebut dalam
keadaan selamat atau aman dari segala yang dapat membuatnya
hilang, rusak, atau terbuang.
2. Restorasi yaitu untuk melakukan restorasi harus melihat
keadaan manuskrip tersebut, karena tiap kerusakan fisik perlu
ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara
manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan
jenis kerusakan. Langkah-langkah melakukan restorasi naskah
kuno antara lain
a. Membersihkan dan melakukan fumigasi.
b. Melapisi dengan kertas khusus (doorslagh) pada lembaran
naskah yang rentan.
c. Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan
Kearsipan.
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d. Menempatkan di dalam tempat aman (almari).
e. Menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara teratur.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research,
yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung
terjun ke lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan.
Penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam
terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto.
2006: 142). Menurut Burhan (2007: 23) dalam penelitian kualitatif
tidak ada ketentuan baku mengenai jumlah sampel minimal, karena
dalam penelitian kualitatif yang penting adalah kedalaman dan
“kekayaan” data untuk dapat memahami masalah yang diteliti
yang menjadi tujuan utama penulisan kualitatif. Sifat penelitian
ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang berusaha menggambarkan masalah yang ada berdasarkan datadata hasil dari wawancara dengan informan dan menganalisis data
tersebut.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah barang, manusia, atau tempat yang
bisa memberikan informasi penelitian (Zulfa. 2010: 100). Subjek
dalam penelitian ini adalah pustakawan Dinas perpustakaan dan
Kearsipan serta pengelola museum Lambung Mangkurat Kalimantan
Selatan. Sedangkan objek penelitian ini adalah naskah-naskah kuno
(manuskrip) yang ada di Dinas perpustakaan dan Kearsipan, museum
Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan serta upaya preservasi
yang dilakukan.
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C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Provinsi Kal-Sel
yaitu DISPERSIP dan Museum Lambung Mangkurat.
D. Data dan Sumber Data
Data adalah hasil pencatatan penulisan, baik berupa fakta atau
angka (Asnawi. 2011: 15). Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Indentitas responden, terdiri dari nama, umur dan jabatan.
2. Naskah-naskah kuno yang berada di perpustakaan Provinsi
Kal-Sel yaitu DISPERSIP dan Museum Lambung Mangkurat
3. Gambaran atau deskripsi tentang upaya preservasi naskah kuno
yang dilakukan perpustakaan Provinsi Kal-Sel yaitu DISPERSIP
dan Museum Lambung Mangkurat .
4. Gambaran tentang hambatan dan solusi yang dilakukan dalam
preservasi naskah kuno(manuskrip) di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Informan, yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam kasus
yang diteliti

2. Dokumen yaitu berkas-berkas atau Kearsipan-Kearsipan yang
berkaitan dengan penelitian.
3. Buku-buku yang menunjang penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap mengumpulkan
data, diantaranya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
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1. Observasi
Teknik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan
terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.
Observasi dilakukan dengan cara ikut mengambil bagian dalam
kehidupan informan yang diteliti dan diamati. Tujuan observasi
adalah mendeskripsikan keadaan yang terjadi, aktivitas-aktivitas,
dan melihat makna aktivitas tersebut dari perspektif informan.
Untuk mendapatkan data keadaan yang sebenarnya dengan ikut
serta dalam kegiatan yang dilakukan terkait dengan penelitian yang
penulis teliti, dalam penelitian ini penulis mengamati naskah-naskah
kuno yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan
Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan serta mengamati
upaya preservasi yang dilakukan terhadap naskah kuno tersebut.
Pengamatan dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan
data lebih valid.
2. Wawancara
Teknik yang sesuai untuk menggali informasi dari informan
dan menjawab pertanyaan penelitian adalah wawancara mendalam
(in-depth interview). Dalam melakukan wawancara peneliti
menggunakan instrumen penelitian berupan panduan wawancara,
panduan wawancara digunakan sebagai petunjuk umum atau garis
besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam wawancara, dengan
pedoman tersebut peneliti memikirkan bagaimana pertanyaan
dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus
menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara
berlangsung. Wawancara dilakukan terhadap pustakawan dan
pengelola museum yang telah ditetapkan sebagai informan. Sebelum
melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi
dan pendekatan terhadap informan. Hal ini peneliti lakukan agar
dapat lebih mudah menyelami dan mendalami karakter dari masingmasing informan sehingga dalam pelaksanaan wawancara, informan
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lebih mudah mengungkapkan jawaban tanpa harus merasa canggung
dan tertekan karena sudah ada pendekatan sebelumnya.
3. Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif
(Sugiono. 2012: 329). Dokumen yang di perlukan yang dapat
menunjang penelitian ini yaitu berupa gambaran umum tentang
lokasi penelitian.
F. Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep
analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari data reduction,
data display, conclusion drawing/verification. Aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu:
1. Reduksi Data (Data reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah
data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian peneliti
merangkum data-data hasil temuan di lapangan untuk kemudian
dipilih sesuai dengan tema yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti
mereduksi data dalam artian merangkum, memilih hal-hal pokok
pada data yang telah di dikumpulkan di lapangan selama penelitian.
2. Data Display
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data
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terorganisasikan, sehingga data dapat disajikan sesuai dengan
rumusan masalahnya. selanjutnya data hasil temuan dijelaskan
dalam bentuk teks uraian singkat yang bersifat naratif, sehingga
dapat dipahami dan mulai jelas mengenai permasalahannya
3. Conclusion Drawing/Verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Setelah data disajikan dan diuraikan
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, dari semua data
yang terkumpul dan dari hasil wawancara dengan para informan.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan
Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 15 April 2008 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 No.6
tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Provinsi Kalimantan Selatan.
DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil
integrasi eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan
(Instansi vertikal Perpusnas-RI) dengan Kantor Kearsipan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.
Lintasan sejarah DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan
berawal pada Tahun 1959 dengan nama Perpustakaan Negara
Banjarmasin berdasarkan SK Menteri PP dan K Nomor 29103/S
tanggal 23 Mei 1959. Pada tahun 1978 status Perpustakaan Negara
ditingkatkan menjadi Perpustakaan Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0199/0/1978
tanggal 23 Juni 1978, menempati gedung eks Kanwil Depdikbud
Provkalsel di Jalan Kapten Piere Tendean 106 Banjarmasin. Seiring
dengan lahirnya Keppres Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989
tentang Perpustakaan Nasional, maka ditetapkanlah Perpustakaan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 001/Org/9/90 tanggal 21
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September 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional RI, keadaan ini berlangsung sampai tahun 1997.
Pada Tahun 1997 terbit kembali Keppes Nomor 50 Tahun 1997
tentang Perpustakaan Nasional RI yang merupakan penyempurnaan
Keppres Nomor 11 Tahun 1989, sejalan dengan Keppres tersebut
keluar Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44
Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional RI yang mengukuhkan berdirinya Perpustakaan Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan. DISPERSIP Provinsi Kalimantan
Selatan pertama kali dibentuk sebagai Lembaga Teknis Provinsi
berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2001 tgl 8 November 2001
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi
eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Instansi
vertikal non-departemen) dengan Kantor Kearsipan Provinsi
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2004 adalah tahun dimulainya pelaksanaan Otonomi
Daerah di seluruh Indonesia dengan keluarnya Undang-undang
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Provinsi, dengan sendirinya tatanan sistem pemerintahan Provinsi
berubah dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Keadaan
ini mengharuskan pembentukan Satuan-satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan termasuk di dalamnya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (BAPUSTARDA). Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
Pada tahun 2016 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (BAPUSTARDA) berubah lagi menjadi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan
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Selatan berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan No. 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.
Layanan Perpustakaan dan Kearsipan berlokasi di 3 (tiga)
tempat secara terpisah:
a. Jl. A. Yani Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin
b. Jl. K.P. Tendean No. 106 Banjarmasin
c. Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai
macam layanan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Layanan Anak
Layanan Bercerita
Layanan remaja dan Dewasa
Layanan Referensi
Layanan Deposit
Layanan ekstensi/ Layanan Perpustakaan Keliling
Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)
Layanan surat Kabar, Majalah dan lembar berjilid
Layanan Internet
Layanan Audio Visual
Layanan Arsip Statis dan Dinamis
Adapun koleksinya dikelompokkan sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Koleksi Layanan Umum
Koleksi Layanan Referensi
Koleksi Layanan Deposit
Koleksi Layanan Anak
Koleksi Layanan Perpustakaan Keliling
Koleksi Layanan LTPS
Koleksi Audio Visual
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M. Arsyad, S.Pd, M.T
Pembina /IV/a
NIP. 19690305 199103 2 010

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI
DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN

Wildan Akhyar, SE, M.Si
Pembina /IV/a
NIP. 19740330 199803 1 006

Hj. Ermawati, Amd
Penata TK.I / III/d
NIP. 19660828 198603 2 007

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN
KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Kepala Bidang Pelayanan Dan
Pembinaan Perpustakaan

KEPALA SUB
BAGIAN
KEUANGAN
Supri Hariadi, SE
Penata Muda

Dra. Sri Rahayu
Penata TK.I
NIP. 19651204 199003 2 006

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KEARSIPAN

Dra. Hj. Chozanatun Nisa
Pembina Tk.I
NIP. 19641105 198903 2

SUB BAGIAN UMUM
& KEPEGAWAIAN
Muhammad Husni, S
Penata TK.I
NIP. 19620510

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
PELAYANAN KEARSIPAN

SEKRETARIS
M. Ramadhan, SE, ME, Ak, CA
Pembina /IV/a
NIP. 19691208 199803 1 003

Kemas A. Sajiron, SH, M.AP
Pembina TK. I /IV/b
NIP. 19630118 198603 1 011

KEPALA SUB
BAGIAN PROGRAM
Hj. Larawati, S.Sos
Penata TK.I /III/d
NIP.19622031

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOLEKSI
BAHAN PERPUSTAKAAN

Kelompok Jabatan Fungsional
:
1. Pustakawan
2. Arsiparis
3. Pranata Komputer
4. Analis Pegawai

KEPALA DINAS
Dra. Hj. Nurliani, M.AP
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19650120 199003 2 006

H. Rachmat Subekti, M.Pd
Pembina / IV/a
NIP. 19611026 198611 1 001

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS

Drs. H. Riduansyahrani
Pembina TK. I / IV/b
NIP. 19600412 198503 1 024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
KEARSIPAN

Berikut adalah struktur unsur-unsur organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang diatur pada
Perda tersebut

2. Museum Lambung Mangkurat
Museum Lambung Mangkurat merupakan museum umum
milik pemerintah yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan
yang sejak tahun 2001 yang dulunya berstatus sebagai UPT (Unit
Pelaksana Teknis) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta. Namun
setelah adanya otonomi Provinsi Museum Lambung Mangkurat ini
akhirnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi. Sejak itu pula
Museum Lambung Mangkurat menjadi UPT Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kalsel di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.
Bentuk bangunan dari museum ini berciri khas rumah adat dari
suku utama yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni suku
Banjar. Suku Banjar sendiri merupakan gabungan masyarakat dari
beberapa Provinsi aliran sungai, yakni DAS Tabanio DAS Bahan,
DAS Barito, dan DAS Martapura. Pada bagian atap bangunan
yang tampak lonjong memanjanglah yang menjadi ciri khasnya.
Bangunan museum ini berdiri di atas bidang tanah seluas 15.000
m² dan terdiri dari gedung induk pameran tetap yang menghuni dua
lantai dari bangunan ini, ruang pameran temporer dan kantor serta
rumah dinas kepala.
Berdirinya Museum Lambung Mangkurat ini juga memiliki
sejarah yang melatarbelakangi berdirinya museum ini. Bukan
dibangun begitu saja, namun juga mengalami pasang surut sebelum
Museum Lambung Mangkurat ini berdiri utuh hingga sekarang.
Tujuan dari didirikannya museum ini adalah sebagai tempat wisata
edukasi dan pusat pembelajaran bagi mereka penikmat peninggalan
bersejarah di Indonesia.
Awal mulanya, museum pertama ini didirikan pada tahun 1907
di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nama Museum Borneo.
Pendiri dari museum Borneo ini adalah pemerintah dari Bangsa
Belanda di masa itu yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasinya
pun dulu terletak di Swartpark (Kompleks Masjid Sabilal Muhtadin)
27

yang pada akhirnya di pindahkan ke Heeren Gracht (D.I. Panjaitan).
Namun pada masa kependudukan Jepang di Indonesia koleksi
dari museum ini diambil oleh para penguasa di masa itu. Setelah
masuknya penjajahan Jepang, para budayawan di Provinsi ini
mendirikan museum Kalimantan yang dicetuskan oleh Gubernur
Milono dan merupakan museum kedua yang dimotori oleh Alm.
Amir Hasan Gelar Kyai Bodan Kejawan sebagai Pioneer museum.
Sementara untuk bangunan menggunakan Gedung Permufakatan
Indonesia yang pada akhirnya museum ini juga habis dibakar.
Pada tahun 1967 setelah diselenggarakannya Konferensi
Kebudayaan, berdiri Museum Banjar yang merupakan museum
ketiga berkat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 19/12-301-573. Gedung sementara yang digunakan untuk meseum
ini adalah bangunan rumah milik Alm. Abdul Ghafar Hanafiah.
Kemudian dipindahkan ke Balai Wartawan pada tahun 1968. Pada
akhirnya koleksi dari museum Banjar ini juga menjadi bagian dari
koleksi Museum Lambung Mangkurat karena museum Banjar
sendiri tidak bertahan lama.
Setelah melalui sejarah panjang seperti sejarah museum lainnya
yang juga memiliki peristiwa bersejarah, lahirnya Museum Lambung
Mangkurat ini merupakan museum ke empat yang sejarah berdirinya
juga berkaitan dengan ketiga museum yang telah ada sebelumnya.
Keprihatinan terhadap kondisi sumber daya sejarah dan budaya
yang tidak terurus menjadi Sejarah Museum Lambung Mangkurat
ini didirikan dan museum ini pun diresmikan pada 10 Januari 1979
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Dr Daoed Yoesoef. Nama dari Lambung Mangkurat sendiri di
ambil dari sebuah hikayat atau legenda raja-raja Banjar. Dimana
Lambung Mangkurat (Lembu Mangkurat) merupakan pemangku
kerajaan negara Dipa yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar
dan menjadi bagian dari sejarah kerajaan di Indonesia yang berasal
dari Kalimantan Selatan. Lambung Mangkurat yang juga mendapat
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gelar sebagai Ratu Kuripan ini merupakan anak kedua dari Maharaja
di Candi.
Pegawai Museum Lambung Mangkurat berjumlah 66 dengan
perincian : 26 orang PNS struktural umum, 19 orang Fungsional
(18 Fungsional Pamong Budaya dan 1 orang Fungsional Pranata
Komputer), dan 21 orang tenaga honorer.
Struktur Organisasi Museum Lambung Mangkurat adalah
sebagai berikut:
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B. Penyajian Data
Observasi merupakan langkah yang dilakukan peneliti sebelum
melakukan penelitian lebih dalam terkait hal yang akan diteliti.
1. Hasil Observasi
No Rumusan masalah
1. Apa saja naskah
kuno (manuskrip)
yang ada di Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
(DISPERSIP)
Provinsi Kalimantan
Selatan dan Museum
Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan?
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Hasil observasi
Naskah yang ada
di DISPERSIP dan
Museum Lambung
Mangkurat
berdasarkan hasil
observasi awal
ada yang tulisan
tangan dengan
menggunakan
bahasa arab melayu,
bahasa banjar
melayu yang berasal
dari ungkapan
pikiran dan perasaan
orang banjar dimasa
lampau

Teori
Menurut Baried
dalam Faizal
Amin (2011: 91)
naskah adalah
karangan dengan
tulisan tangan
yang menyimpan
berbagai ungkapan
pikiran dan
perasaan sebagai
hasil budaya bangsa
masa lampau

2.

Bagaimana upaya
preservasi naskah
kuno (manuskrip)
yang ada di Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi
Kalimantan Selatan
dan Museum
Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan?

3.

Apa saja hambatan
dan solusi yang
dilakukan dalam
preservasi naskah
kuno(manuskrip)
di kedua Lembaga
tersebut

Preservasi naskah
kuno (manuskrip)
yang dilakukan di
DISPERSIP lebih
kepada isi dari
naskah tersebut
dengan cara
digitalisasi dan reproduksi. Musieum
Lambung Mangkurat
dalam melakukan
preservasi naskah
kuno (manuskrip)
mengutamakan
isi dan fisik
artinya melakukan
perbaikan fisik
dengan cara
konservasi dan
restorasi naskah,
melestarikan isi
dengan digitalisasi
dan re-produksi
Hambatan dalam
upaya preservasi
naskah kuno
(manuskrip) di
DISPERSIP dan
Museum Lambung
Mangkurat yaitu
keterbatasan
dana. Solusi yang
dilakukan adalah
bekerjasama dengan
pihak lain dalam
proses preservasi.

Menurut Primadesi
(2010: 121-122)
Dua hal yang
dilakukan dalam
proses preservasi
naskah kuno yaitu:
Konservasi dan
Restorasi

Pelestarian menurut
IFLA (International
Federation Of
Library) yaitu
mencakup semua
aspek usaha
melestarikan bahan
pustaka, keuangan,
ketenagaan, metode
dan teknik serta
penyimpanannya.
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Hasil observasi ini dipertegas dengan hasil wawancara langsung
oleh peneliti terhadap pihak pengelola naskah kuno (manuskrip) di
DISPERSI dan Museum Lambung Mangkurat. Untuk lebih jelasnya
tentang preservasi naskah kuno (masuskrip) yang ada di DISPERSIP
dan Museum Lambung Mangkurat peneliti jabarkan pada poin hasil
wawancara yaitu pada pembahasan dan analisis data.
2. Pembahasan
a. Naskah kuno (manuskrip) yang ada di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan
dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan
1). DISPERSIP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi
Kalimantan Selatan berlokasi di 3 (tiga) tempat secara terpisah:
a). Jl. A. Yani Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin
b). Jl. K.P. Tendean No. 106 Banjarmasin
c). Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru
Penelitian tentang preservasi naskah kuno (manuskrip) pada
rumusan masalah pertama peneliti ingin mengetahui apa saja naskah
kuno yang ada di DISPERSIP dan museum lambung mangkurat
untuk mendapatkan hasil tersebut peneliti melakukan observasi dan
wawancara yang dilakukan didua tempat yaitu layanan perpustakaan
di Jl. A. Yani Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin dan Depo Arsip yang
beralamat di Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru
a). Penelitian di Jl. A. Yani Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin
Adapun informan penelitian untuk lokasi ini adalah :
i. Jubaidah, S.Sos (Kasi Deposit dan Pelestarian)
ii. Muhammad Ade Chisty. A.Md (Staf Deposit dan
Pelestarian)
iii. Gusti Rifqi Ikhsan. S.Kom (Staf Deposit dan Pelestarian)
iv. Muhammad Anshari. S.Kom (Staf Deposit dan
Pelestarian)
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Dari informan pertama yaitu ibu Jubaidah menjelaskan bahwa:
“koleksi yang kami simpan berupa koleksi deposit yang
mencakup sejarah yang berkaitan tentang Kalimantan Selatan,
penerbitan dari Kalimantan Selatan bisa dari penerbit lain
namun hal yang berkaitan tentang Kalimantan Selatan, sejarah
kerajaan Banjar, kebudayaannya ataupun bahasanya”
Penjelasan informan pertama tersebut diperkuat oleh informan
lainnya yaitu Bapak Ade, Ikhsan, dan Anshari menjelaskan hal yang
sama bahwa:
“DISPERSIP menyimpan berbagai macam karya orangorang Kalimantan Selatan baik itu yang terbit di Kalimantan
Selatan ataupun dikota lain namun masih tentang Kalimantan
Selatan, ada tentang kebudayaan, kamus bahasa Banjar ataupub
tentang sejarah kerajaan Banjar yang kami simpan dikoleksi
deposit”.
Adapun hasil penelitian tentang apa saja naskah kuno yang ada
di DISPERSIP diperoleh dari semua informan dan dokumen dari
DISPERSIP berikut peneliti sajikan:
Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP)
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
Umum
1
Jdl
Eks

Anak-anak Referensi
2
3
Jdl
Eks Jdl Eks

59.929 183.361 7631

26.011 6.766 13.315

Keliling
4
Jdl
Eks
22.470

99.053

LTPS
5
Jdl
Eks

Deposit
Audio Visual
6
7
Jdl
Eks Jdl Eks
22.470 99.053 8.312 8.790 714 1057
Tabel 4.1 Koleksi DISPERSIP
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Berdasarkan tabel 4.1 tersebut di atas koleksi yang dimiliki
oleh bagian Deposit adalah 8.312 judul, 8.790 eksampler.
Koleksi Deposit adalah bahan cetakan yang menyangkut tentang
Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan di Kalimantan Selatan
atau di luar Kalimantan Selatan sejak dahulu, sekarang sampai masa
yang akan datang mencakup:
i.

Terbitan yang diterbitkan di daerah Kalimantan Selatan

ii. Diterbitkan di daerah lain yang isinya tentang
Kalimantan Selatan. Terbitan dimaksud dapat berupa
Karya cetak, semua jenis terbitan dari setiap karya
intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan
dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan
sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
Karya rekam, jenis rekaman dari setiap karya intelektual
dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk
piringan hitam dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan
teknologi yang diperuntukkan bagi umum (terbilang masih
langka)
iii. Pengarang daerah Kalimantan Selatan
iv. Sejarah Kerajaan Banjar
v. Adat istiadat Banjar
vi. Kebudayaan Banjar
vii. Bahasa sastra Banjar
viii. Kesenian Banjar
ix. Makna/simbol rumah Banjar
x. Kamus Bahasa Banjar
xi. Petatah Petitih Banjar
Koleksi Deposit sengaja dikumpulkan dan diolah, disimpan
serta dilestarikan untuk kepentingan masyarakat bangsa Indonesia
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dan bangsa lain untuk keperluan peneliti dan kegiatan yang relevan
(pengumpulan dan pengolahannya diatur dengan Undang-Undang
republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya
cetak dan karya rekam).
Berikut peneliti sajikan foto-foto koleksi deposit Jl. A. Yani
Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin
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Koleksi deposit tidak dilayankan secara bebas atau terbuka,
namun lebih kepada layanan tertutup, layanan koleksi deposit
diperuntukkan bagi peneliti dan pengamat sejarah
b). Depo Arsip yang beralamat di Jl. Panglima Batur No.
1 Banjarbaru
Petugas Depo Arsip yang langsung yang menangani arsip dan
naskah kuno (manuskrip) ada dua orang yaitu:
i.

Muhammad Alfajri, A.Md

ii.

Fendi Trisunuaribowo .P., S.Hut

Kedua petugas yang menangani arsip dan naskah kuno
(manuskrip) dijadikan informan dalam penelitian ini. Penelitian yang
berlokasi di depo Arsip ini menemukan naskah kuno (manuksrip)
dalam bentuk re-produksi, hanya satu yang berupa naskah kuno
(manuksrip) asli yang berumur 100 tahun lebih yaitu dari Yayasan
Dayak Bakumpai.
Hasil dari wawancara dengan kedua informan tersebut
menjelaskan bahwa:
“pihak depo arsip belum berani menyimpan naskah kuno
(manuskrip) karena perlu perlakuan khusus, oleh sebab itu
naskah kuno (manuskrip) asli disimpan di ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia).
Berdasarkan alasan itulah pada lokasi penelitian di depo arsip
ini peneliti hanya menemukan hasil re-produksi naskah kuno
(manuskrip), hanya satu naskah yang asli.
Berikut foto naskah kuno (manuskrip) dari Yayasan Dayak
Bakumpai yang berumur lebih dari 100 tahun:
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Berikut salinan naskah kuno (manuksrip) yang mereka koleksi:

Berikut Re-produksi naskah kuno (manuksrip) yang mereka koleksi
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2). Museum Lambung Mangkurat
Petugas yang menangani langsung koleksi naskah kuno
(manuskrip) pada Museum Lambung Mangkurat adalah:
a). Busri, S.Pd (Fungsional Pamong Budaya Ahli Madya)
b). Khairul Fahmi (Pemelihara Koleksi dan museum)
Penelitian pada lokasi museum Lambung Mangkurat
menjadikan 2 orang petugas yang menangani koleksi naskah kuno
(manuskrip) sebagai informan, dari 2 orang informan tersebut
peneliti mendapatkan informasi tentang naskah kuno (manuskrip)
apa saja yang ada disana:
Koleksi Museum Lambung Mangkurat berdasarkan data tanggal
31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Koleksi Museum Lambung Mangkurat
Keadaan Koleksi
No
Kode

Per
21-12Jenis Koleksi 2017

Pengadaan Koleksi 2018

Per
31-122018

Status Kepemilikan

Jumlah Ganti
Titip- Pinjam Jumlah
Hibah
An
Koleksi Rugi
An
Koleksi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Geologika
Biologika
Etnografika
Arkeologika
Historika
Numismatika/
Heraldika
Filologika
Keramologika
Seni Rupa
Teknologika

123
181
6411
356
495

123
181
6411
356
495

3331
158
1002
143
80

4
1

3338
158
1006
144
80

Jumlah
Jumlah
Koleksi
Seluruhnya

12287

5

12292

12287
Buah

5 Buah

12292
Buah

Tabel di atas terlihat bahwa jumlah koleksi naskah kuno yang
dimiliki Museum Lambung Mangkurat berjumlah 158 (Filologika).
Dari penjelasan kedua informan tersebut bahwa rincian datanya
hanya sebagian yang tercatat yaitu sebagai berikut:
DAFTAR KOLEKSI NASKAH/FILOLOGIKA MUSEUM NEGERI
"LAMBUNG MANGKURAT PROP KALSEL BANJARBARU"

NO
INV

NO
1

...

2

5704

3

5012

4
5
6
7
8

2923
2925
2362
2924
2922

9

2832

10 3975
11 2926
12 2828
13 3397 a
14

3397 b

NAMA KOLEKSI
Al-Qur'an Sumb Kel
Prof Anwar Dilmy
Al-Qur'an Tulis Tangan
(N)
Al-Qur'an Cetakan
Depag Th 1974
Kitab Tuhfah III
Kitab Hasyiah II
Kitab Syirus Salikin
Kitab Bajuti
Kitab Misbah I
Kitab Sabilal Muhtadin
Juz I
Kitab Bukhari Juz III
tentang Wasiat
Kitab Hasyiah III
Kitab Syirus Salikin II
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 1 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 2 (N)

TEMPAT KETERANGAN
T. Koleksi
.........................
Rak 1
sda

.........................

sda

.........................

sda
sda
sda
sda
sda

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda
sda

.........................
.........................

sda

.........................

sda

.........................
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15 3397 c
16 3397 d
17 4220 a
18 4220 b
19 4220 c
20 4220 d
21 07.56
22 07.57
23 07.58
24 07.59
4300
25
26 2823
27 2927
07.16
28
29 2824
30 2301
31 07.60
32 6004
33 5765
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Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 3 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 4 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 1 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 2 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 3 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 4 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 1 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 2 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 3 (N)
Fotokopy Kitab Sabilal
Muhtadin Juz 4 (N)
Kitab Qoshoshul
Anbiya
Kitab Jalalain
Kitab Hasyiah IV
Naskah Lukisan
Wayang
Kitab Tajul Muluk
Kitab Tahkik (N)
Fotokopy Kitab
Tuhfatur Rogibin (N)
Riwayat Syekh
Muhammad Arsyad Al
Banjari
Kitab Loqthatul 'Ajlan

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda
sda

.........................
.........................

sda

.........................

sda
sda

.........................
.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda

.........................

34 4223
35 5764
36 07.14
37 07.13
38 07.12
39 3634
40 2825
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2826
4699
4574
4244
4576
4572
3635
4696
4245
3593
E. 4226
E. 4249
E. 4227
E.4298
4247
07.8430
E. 4229
E. 4248
E. 4575
002
4246

62 8523

Episode Sejarah BanjaR
Syair Baginda Hamzah
Syair Dalang Jantera
Mas
Syair Ajar Perwira
Agung
Syair Ajar Susunan
Syair Panji Kasmaran
Syair Burung
Simbangan
Syair Siti Zubaidah
Syair Damarwulan
Syair Ranggandis I
Syair Saputar
Naskah Syair Guntur
Naskah Syair Guntur
Syair
Syair Bulan Seirang
Syair Carang Kulina
Naskah Tutur Candi
Syair Kintambuan
Syair Damarwulan
Syair
Syair
Syair Carang Kulina I
Syair Raja Mukadam
Syair
Syair
Syair Guntur
Hikayat
Syair Ratu Kuripan
Kitab Muqaddimatul
Mubtadin

sda
sda

.........................
.........................

sda

.........................

sda

.........................

sda
sda

.........................
.........................

sda

.........................

sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
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Naskah Brahma
4510
63
Syahdan
64 07.8191 Kitab Unsul Muttaqin
65 4228
Syair

sda

.........................

sda
sda

.........................
.........................

Informan juga menyampaikan bahwa ada beberapa koleksi yang
tidak dimasukkan didaftar tersebut.
Foto-foto sebagian koleksi naskah kuno (manuskrip) Museum
Lambung Mangkurat:
Berikut adalah Kitab Kitab Sabilal tulisan tangan asli dari Syekh
Muhammad Arsyad Al Banjary
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Berikut Kitab Injil Al-Qudus (Kitab Injil dalam bahasa melayu
yang diterbitkan tahun 1886)

Pada Museum terdapat juga Naskah yang tertulis di daun lontar
yaitu sebagai berikut:
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b. Upaya preservasi naskah kuno (manuskrip) yang ada di
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi
Kalimantan Selatan dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan
1). DISPERSIP
a). Penelitian di Jl. A. Yani Km. 6.400 No. 6 Banjarmasin
Hasil penelitian berupa observasi dan wawancara dengan
semua informan mendapatkan penjelasan bahwa: preservasi yang
dilakukan meliputi preservasi fisik dan isi. Dalam kegiatan seharihari preservasi isi lebih dominan, sedangkan preservasi fisik tidak
terlalu dominan. Preservasi isi dilakukan dengan digitalisasi dan reproduksi naskah kuno tersebut. Adapun proses digitalisasi dilakukan
sebagai berikut:
i.

Melakukan Scanning pada koleksi,

ii. Menjadikan File Pdf
iii. Memasukkan file pdf tersebut ke dalam CD
iv. Memberikan cover pada CD
v. Memajang pada lemari Pajangan
Koleksi yang sudah didigitalkan tidak dikatalog lagi, dengan
alasan buku aslinya sudah dikatalog. Untuk CD hasil re-produksi,
disusun di Rak dan lemari kaca yang ada, dengan susunan biasa,
tidak mengikuti suatu klasifikasi atau pengelompokan tertentu.
Informan pertama Bapak Ade dan kedua Ibu Jubaidah
menjelaskan hal yang sama yaitu:
“kami melakukan preservasi koleksi deposit terhadap fisik
dan isi, namun selama ini lebih kepada isinya dengan cara
digialisasi yaitu dengan menscan naskah yang dikehendaki.
Kami selain mencetak ulang juga memasukkannya ke CD
yang nantinya CD tersebut kami pajangkan/layankan”.
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Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh informan
lainnya yaitu:
“koleksi deposit biasanya diselamatkan informasinya atau
isinya yang lebih di utamakan, yaitu dengan menscan
naskah yang akan diselamatkan isi informasinya sebagai
proses digitalisasi re-produksi koleksi deposit. Namun
kami tidak membuatkan lagi katalog yang baru setelah reproduksi koleksi”.
Koleksi yang sudah didigitalkan tidak dikatalog lagi, karena
koleksi aslinya sudah dikatalog. Untuk CD hasil re-produksi,
disusun di rak dan lemari kaca yang disediakan.
b). Penelitian di Depo Arsip yang beralamat di Jl. Panglima
Batur No. 1 Banjarbaru
Penelitian di tempat ini dilakukan wawancara terhadap 2 orang
petugas yang menangani naskah kuno (manuskrip) yang dijadikan
informan yaitu Bapak Fajri dan Fendi. Dari hasil wawancara dengan
ke 2 orang informan tersebut didapati bahwa:
Kegiatan preservasi arsip dan naskah kuno (manuskrip) pada
Depo Arsip seperti yang mereka jelaskan adalah sebagai berikut:
i.

Setiap berkas arsip dibungkus menggunakan kertas
casing/samson, lalu dimasukkan dalam boks arsip dan
disimpan di rak/lemari arsip.

ii. Dalam boks arsip diberi kamper/kapur barus, idealnya
diberi lagi setiap 6 bulan sekali.
iii. Setiap tahun ruang arsip difumigasi (macam
pengasapan), pestcontrol, dan pernah juga disuntik
anti rayap di sekeliling bangunan setiap sekitar 30 cm.
iv. Ruang ber AC, tp di tempat (Depo Arsip) walaupun
belum optimal, karena belum bisa 24 jam. Selain itu,
tidak semua ruang penyimpanan arsip ber AC
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v. Pembatasan cahaya dengan gorden pada jendela kaca.
Naskah kuno yang ada di Depo Arsip berupa Re-produksi dari
Naskah kuno yang sudah di re-pruduksi menjadi Buku.
2). Museum Lambung Mangkurat
Berbeda dengan DISPERSIP yang dilakukan di dua tempat
yang melakukan preservasi koleksi deposit ataupun naskah kuno
(manuskrip) lebih mengutamakan isi/informasi yang terkandung
dalam naskah, museum lambung mangkurat mengutamakan
keduanya yaitu fisik dan isi/informasi naskah kuno (manuksrip) yang
ada. Hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara terhadap
dua (2) orang informan yaitu pak Busri dan Fahmi bahwa:
Preservasi manuskrip yang dilakukan di Museum Lambung
Mangkurat dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah mengikuti
standard Nasional (Menurut Informan Bpk Fahmi). Preservasi yang
dilakukan meliputi preservasi fisik dan isi. Preservasi fisik yang
meliputi dua kegiatan pokok konservasi dan restorasi. Sedangkan
preservasi isi dilakukan dengan digitalisasi dan re-produksi naskah
kuno tersebut.
Adapun pemaparan informan tentang kegiatan preservasi
manuskrip pada museum Lambung Mangkurat adalah sebagai
berikut
a). Konservasi yang dilakukan terhadap naskah kuno adalah
melindungi, mengawetkan dan memelihara naskah kuno
agar tetap utuh dan tidak rusak, antara lain dengan cara:
i.
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melakukan perawatan secara alami pada naskah
kuno yaitu dengan memberikan bahan-bahan alami
untuk menjaga fisiknya agar tidak rusak. Bahan-bahan
tersebut adalah cengkeh yang diletakkan di sekeliling
naskah kuno (manuskrip) yang harus diganti setiap 3
bulan, yaitu ketika cengkehnya tidak lagi berbau wangi.
Selain Cengkeh, mereka juga menggunakan “Silikagel”

sebagai pengawet. Silikagel adalah pengawet yang
sering digunakan orang untuk mengawetkan tas atau
sepatu. Pemberian zat kimia hanya dilakukan apabila
dalam kondisi terpaksa karena kondisi manuskripnya,
dan tetap memperhatikan ukuran yang seimbang agar
tidak merusak naskah kuno tersebut.
ii.

Untuk keamanan mereka menempatkannya pada ruang
khusus, dijaga oleh satu orang petugas dan hanya boleh
dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan misalnya
karena alasan penelitian.

iii. Ada beberapa yang dipajang di ruang pamer yang
merupakan koleksi unggulan yaitu sebuah mushaf
Alquran berukuran besar yang hanya berisi 10 juz.
Kertasnya tampak usang dan tua namun terawat dengan
baik. Mushaf ini merupakan karya tulisan tangan asli
dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary.

b). Restorasi. Setiap naskah yang akan direstorasi harus
dimasukkan ke Laboratorium dulu, kemudian diperiksa dan
dianalisis oleh tenaga ahli untuk melihat keadaan manuskrip
tersebut dan menentukan langkah yang tepat, karena tiap
kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda.
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Hal ini dikarenakan cara manuskrip rusak ada bermacammacam, tergantung sebab dan jenis kerusakan. Langkahlangkah melakukan restorasi naskah kuno pada museum
Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut:
i.

Melapisi dengan kertas khusus (doorslagh) pada
lembaran naskah yang rentan.

ii. Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan
bahan Kearsipan.
iii. Menempatkan di dalam tempat aman (almari).
iv. Menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara
teratur.
v. Membersihkan dan melakukan fumigasi.
Dalam kegitan fumigasi museum Lambung Mangkurat
bekerjasama dengan Sucofindo.
Proses Fumigasi dengan pihak Sucofindo berdasarkan penjelasan
kedua informan
i.

Hari pertama survey gudang dan pengukuran gudang.

ii. Hari ke dua penutupan angin-angin gudang dan
penyemprotan gas Metil Bromide dan sulfur untuk
membunuh Insek dll.
iii. Hari ke tiga menyeterilkan ruangan gudang agar aman(
19 Juli 2019)
iv. Hari keempat Selesai
c). Digitalisasi naskah Kuno. Kegiatan digitalisasi pada
Museum Lambung Mangkurat dilakukan dengan bekerja
sama dengan Universitas Indonesia dan Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia.. Ada 39 koleksi yang sudah
didigitalisasi yaitu :
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Daftar Koleksi Naskah dan Syair yang Akan Dikonservasi &
Digitalisasi di Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia Jakarta
No Nama Koleksi No Inv
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kitab
Loqthatul
'Ajlan
Episode
Sejarah
Banjar
Syair Baginda
Hamzah
Syair Dalang
Jantera Mas
Syair Ajar
Perwira
Agung
Syair Ajar
Susunan
Syair Panji
Kasmaran
Syair Burung
Simbangan
Syair Siti
Zubaidah
Syair
Damarwulan
Syair
Ranggandis I
Syair Saputar
Naskah Syair
Guntur

Jumlah
Halaman

Keterangan
Panjang Lebar Tebal
16,5 cm

0,25
cm

5765

28 ( 14 lbr)

20 cm

4223

40 ( 20 lbr)

21,5 cm 17,1 cm 0,6 cm

5764

166 (83 lbr)

22 cm

07.14

94 ( 47 lbr)

21,4 cm 17,5 cm 0,7 cm

07.13

72 (36 lbr)

21,5 cm 17 cm

0,6 cm

07.12

78 (39 lbr)

22 cm

0,8 cm

3634

104 (52 lbr)

20,2 cm 15,9 cm 1 cm

2825

108 (54 lbr)

19,4 cm 15,2 cm 1 cm

2826

230 (115 lbr) 21,9 cm 17,5 cm 2 cm

4699

30 ( 15 lbr)

4574

108 ( 54 lbr) 20,9 cm 16,3 cm 1 cm

4244

88 ( 44 lbr)

20,8 cm 17,2 cm 1,3 cm

4576

64 ( 32 lbr)

2,3 cm

17,5 cm 1,5 cm

18 cm

20,3 cm 16,6 cm 0,4 cm

17 cm

0,6 cm
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
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Naskah Syair
Guntur
Syair
Syair Bulan
SeiranG
Syair Carang
Kulina
Naskah Tutur
Candi
Syair
Kintambuan
Syair
Damarwulan
Syair
Syair
Syair Carang
Kulina I
Syair Raja
Mukadam
Syair
Syair
Syair Guntur
Hikayat
Syair Ratu
Kuripan
Kitab
Muqaddimatul
Mubtadin
Naskah
Brahma
Syahdan
Kitab Unsul
Muttaqin
Syair

4572

96 ( 48 lbr)

21,7 cm 18,3 cm 0,9 cm

3635

152 ( 76 lbr) 21,4 cm 17,4 cm 2,2 cm

4696

124 ( 62 lbr) 21,5 cm 17,6 cm 1,1 cm

4245

100 ( 50 lbr) 20,7 cm 16,7 cm 0,8 cm

3593

180 ( 90 lbr) 21,4 cm 17,5 cm 2,5 cm

E. 4226

(lbr)

cm

cm

cm

E. 4249

(lbr)

cm

cm

cm

E. 4227
E.4298

(lbr)
(lbr)

cm
cm

cm
cm

cm
cm

4247

( lbr)

cm

cm

cm

07.8430

( lbr)

cm

cm

cm

E. 4229
E. 4248
E. 4575
002

( lbr)
( lbr)
( lbr)
( lbr)

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

4246

( lbr)

cm

cm

cm

8523

( lbr)

cm

cm

cm

4510

( lbr)

cm

cm

cm

07.8191

( lbr)

cm

cm

cm

4228

( lbr)

cm

cm

cm

34
35
36
37
38
39

Syair Madi
Kencana
Syair Bulan
Seirama
Syair Baginda
Hamzah
Syair Jantera
Mas
Syair Indera
Dewa
Syair Indera
Sumaya

2826

( lbr)

cm

cm

cm

4696

( lbr)

cm

cm

cm

5764

( lbr)

cm

cm

cm

07.14

( lbr)

cm

cm

cm

5930

( lbr)

cm

cm

cm

( lbr)

cm

cm

cm

d). Re-produksi naskah Kuno. Koleksi yang sudah
didigitalisasi tersebut diproduksi (re-produksi) kembali
menjadi buku oleh Museum Lambung Mangkurat. Buku
tersebut berisi naskah yang sudah didigitalisasi dilengkapi
dengan Transliterasi/terjemahannya. Sebagai contoh yaitu
i.

Syair Ratu Anom Bagian 1: Transliterasi Naskah kuno

ii. Syair Ratu Anom Bagian 2: Transliterasi Naskah kuno
iii. Syair Indera Sumaya
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Kesimpulan upaya preservasi naskah kuno (manuskrip) yang
ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi
Kalimantan Selatan dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan
Selatan yaitu :
DISPERSIP Kalimantan Selatan lebih mengutamakan isi/
informasi yang terkandung dalam naskah kuno (manuskrip) dari
pada fisik, sedangkan pada museum lambung mangkurat melakukan
preservasi terhadap fisik dan isi/informasi dari maskah kuno
(manuskrip) itu.
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3). Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam preservasi
naskah kuno (manuskrip) di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan dan
Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan
Dalam melakukan kegiatan, hambatan merupakan hal yang
biasa dihadapi, oleh sebab itu hambatan harus dianalisa terlebih
dahulu. Dalam penelitian ini hambatan dalam preservasi naskah kuno
(manuskrip) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP)
Provinsi Kalimantan Selatan maupun Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan adalah dana dan sarana prasarana sebagaimana
yang diungkapkan oleh ke 8 informan dari 2 lokasi penelitian:
Informan pertama ibu Jubaidah dari DISPERSIP menjelaskan
bahwa:
“hambatan-hambatan dalam melakukan preservasi koleksi
deposit itu pasti ada, karena koleksi merupakan koleksi
lama maka kerusakannya jelas lebih banyak dari pada
koleksi yang baru, sehingga memerlukan ketelitian dalam
melakukan preservasi, pemilihan bahan dan alat untuk
melaukan penyelamatan isi/informasi yang ada sangat
diperlukan. Selama ini keterbatasan dana merupakan
hal yang paling sering dirasakan oleh kami pengelola
koleksi deposit sehingga kurang maksimal dalam upaya
preservasinya. Namun kami melakukan kerjasama dengan
ANRI dan perpustakaan nasional dalam upaya preservasi
koleksi deposit sehingga terbantu dalam pelasanaannya”.
Informan yang lain juga menjelaskan hal yang sama yaitu:
“...kami disini melakukan kegiatan preservasi terhadap
koleksi deposit dengan mengutamakan informasinya yang
nantinya akan kami re-produksi naskah tersebut, selama ini
hambatan terberat kami adalah dana dan sarana sehingga
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kami harus bekerjasama dengan ANRI dan Perpustakaan
Nasional RI dalam melakukan preservai koleksi deposit”.
Bukan hanya penjelasan yang disampaikan oleh informan di dari
DISPERSIP lokasi Jln. A. Yani KM. 6,400 yang sama menjelaskan
bahwa dana dan sarana prasarana yang menjadi hambatan, namun
informan dari lokasi Depo Arsip Banjarbaru juga menyatakan hal
yang sama
Informan pertama dan kedua pada depo arsip menyatakan:
“pihak DISPERSIP untuk pengelolaan naskah kuno
(manuskrip) yang berada didepo arsip ini melakukan
re-produksi untuk upaya preservasi terhadap isi/
informasi naskah sedngkan untuk fisik kami masih belum
memaksimalkan penyelamatannya karena memang dana
yang ada untuk pengelolaan naskah kuno (manuksrip)
masih kurang oleh sebab itu kami menyerahkan naskah
asli ke ANRI dan Perpustakaan Nasional untuk dilakukan
perawatan”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut pada lokasi DISPERSIP
Kalimantan-Selatan hambatan yang dirasakan dalam upaya
preservasi naskah kuno (manuksrip) adalah kekurangan dana
dan sarana prasarana sedangkan solusi untuk mengatasi itu agar
preservasi naskah kuno (manuksrip) bisa berjalan dengan baik yaitu
pihak DISPERSIP melakukan kerjasama dengan Arsip Nasional
Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Penelitian pada Museum Lambung Mangkurat juga mendapati
bahwa hambatan yang selama ini dirasakan dalam upaya preservasi
naskah kuno (manuksrip) juga masalah dana dan sarana prasarana
seperti yang diutarakan kedua (2) informan
Informan pada Museum Lambung Mangkurat menjelaskan bahwa:
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“...Museum Lambung Mangkurat melakukan upaya
preservasi naskah kuno (manuksrip) terhadap isi/informasi
yang terkandung dalam naskah juga terhadap fisik dari
naskah tersebut. Upaya itu dilakukan sudah lama dan selalu
dilakukan pengecekan berkala. Naskah kuno (manuskrip)
memerlukan perlakuan yang sangat teliti dan istimewa
sehingga memerlukan dana yang lumayan banyak agar
hasilnya maksimal/sesuai keinginan dan tujuan, oleh sebab
itu upaya preservasi naskah kuno (manuksrip) pada Museum
Lambung Mangkurat masih kekurangan dana dan sarana
prasarana yang sesuai dengan kebutuhan naskah, namun
pihak museum melakukan kerjasama dengan Universitas
Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
untuk melakukan preservasi naskah kuno (manuksrip)
sehingga upaya preservasi itu terasa ringan dan mampu
dilakukan dengan baik”.
Museum Lambung Mangkurat melakukan kerjasama dengan
Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
untuk melakukan preservasi naskah kuno (manuksrip) sebagai solusi
dalam mengatasi keterbatasan dana dan sarapa prasarana dalam
upaya preservasi naskah kuno (manuksrip).
C. Analisis Data
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas preservasi yang
dilakukan di DISPERSIP Kalimantan Selatan dan Museum Lambung
Mangkurat yaitu usaha untuk mencegah kerusakan, mempertahankan
isi informasi dari naskah untuk kepentingan masyarakat dalam
jangka waktu yang lama dari analisis didapat bahwa sesuai dengan
teori dari Sitarno (2005) pada bab 2 yang menyatakan bahwa:
Pelestarian merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya kerusakan, agar bisa panjang umur dan terus
digunakan untuk suatu keperluan. Pelestarian dilakukan tidak hanya
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semata mencegah dari kerusakan, tetapi untuk mempertahankan
nilai guna dari barang yang bersifat penting untuk jangka waktu
yang panjang.
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam upaya preservasi
yang dilakukan di DISPERSIP Kalimantan Selatan dan Museum
Lambung Mangkurat yaitu restorasi dan konservasi, digitalisasi,
re-produksi, mempertahankan fisik naskah dan isi informasi dari
naskah tersebut juga sesuai teori dari Hazen dalam Ibrahim (2014:
32-36) istilah pelestarian meliputi 3 ragam kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol keadaan
lingkungan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian
bahan-bahan pustaka yang tersimpan di dalamnya.
2. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
memperpanjang umur bahan pustaka, yaitu dengan cara
deasidifikasi,restorasi, atau penjilidan ulang.
3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengalihkan
isi informasi dari satu bentuk format atau matrik kebentuk lain.
Setiap kegiatan menurut kategori-kategori tersebut itu tentu saja
masih dapat dikembangkan lagi ke dalam berbagai aktivitas lain
yang lebih khusus dan rinci.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Preservasi Naskah Kuno
(Manuskrip) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP)
Provinsi Kalimantan Selatan dan Museum Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Naskah kuno (manuskrip) yang ada di DISPERSIP Kalimantan
Selatan pada lokasi pertama yaitu Jln. A yani KM 6,400
koleksi yang dimiliki oleh bagian Deposit adalah 8.312 judul,
8.790 eksampler. Sedangkan pada lokasi kedua di depo arsip
Banjarbaru didapatkan satu naskah kuno (manuskrip) asli dari
Yayasan Dayak Bakumpai sedangkan naskah asli lainnya berada
di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.Pada Museum Lambung Mangkurat
jumlah koleksi naskah kuno yang dimiliki Museum Lambung
Mangkurat berjumlah 158 (Filologika).
2. Upaya preservasi yang dilakukan DISPERSIP Kalimantan
Selatan lebih mengutamakan isi informasi dari naskah yang
dilakukan disetiap kegiatan harian dari pada fisik dari naskah
tersebut, kegiatan preservasi isi informasi naskah dengan
melakukan re-produksi dengan digitalisasi. Sedangkan pada
Museum Lambung Mangkurat melakukan kegiatan preservasi
dalam semua aspek baik itu dari isi informasi naskah ataupun
fisik naskah tersebut, kegiatan preservasi isi informasi naskah
juga dengan melakukan re-produksi dengan digitalisasi
sedangkan fisik dengan menjaga kekuatan fisik naskah baik
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berupa penyesuaian udara, dimasukkan dalam plastik tertentu
dengan ditambah cengkeh atau silikagel dan fumigasi.
3. Upaya preservasi yang dilakukan DISPERSIP Kalimantan
Selatan dan Museum Lambung Mangkurat mengalami kendala
yang sama yaitu masih kurangnya dana, fasilitas dan peralatan
yang diperlukan dalam preservasi naskah kuno (manuskrip).
Solusi untuk kendala tersebut DISPERSIP bekerja sama dengan
Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia, Sedangkan Museum Lambung Mangkurat
bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia
B. Saran-saran
Adapun saran yang diajukan peneliti setelah mengetahui hasil
penelitian dan abservasi langsung adalah:
1. Seyogyanya ditambah anggaran untuk penyediaan dana,
fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan preservasi
naskah kuno asli, sehingga preservasi naskah kuno asli bias
dilakukan sendiri, terutama sekali naskah kuno asli yang berasal
dari Kalimantan Selatan. Penambahan anggaran tersebut antara
lain untuk pembelian scanner tercangkih, menyediakan sarana
prasarana yang mendukung untuk preservasi naskah kuno serta
memberikan diklat kepada pegawai yang akan ditugaskan pada
kegiatan perservasi
2. Koleksi naskah kuno baik yang berupa naskah asli maupun yang
sudah berbentuk digital idealnya dibuatkan katalognya dalam
bentuk manual dan digital online agar masyarakat umum lebih
mengetahui khazanah manuskrip kalimantan selatan, sebagai
salah satu bagian dari kegiatan promosi
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LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
1. Bagaimana Pelestarian manuskrip di Museum Lambung
Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.
Kalimantan Selatan
2. Adakah cara khusus dalam Pelestarian manuskrip pada pada
Museum Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
3. Apakah Museum Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan memiliki
pedoman tertulis mengenai pengolahan manuskrip sebagai dasar
pengolahan manuskrip, SOP dan alur kerjanya bagaimana
4. Kendala apa saja yang muncul saat melakukan Pengolahan/
Pelestarian manuskrip pada pada Museum Lambung Mangkurat/
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan
Selatan
5. Berapa jumlah manuskrip yang menjadi koleksi Museum
Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Prov. Kalimantan Selatan
6. Berasal darimana dan tahun berapa manuskrip yang menjadi
koleksi Museum Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
7. Apakah Pihak Museum Lambung Mangkurat/ Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
bekerjasama dengan instansi/pihak lain dalam Pengolahan/
Pelestarian manuskrip
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8. Berapa jumlah karyawan di bagian Pengolahan/Pelestarian
manuskrip pada Museum Lambung Mangkurat/ Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
9. Apakah ada pembagian tugas khusus dalam Pengolahan/
Pelestarian manuskrip pada pada Museum Lambung Mangkurat/
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan
Selatan
10. Adakah ruang khusus untuk Pengolahan/Pelestarian manuskrip
pada pada Museum Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
11. Apa saja alat dan bahan khusus yang diperlukan dalam
Pengolahan/Pelestarian manuskrip pada pada Museum Lambung
Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.
Kalimantan Selatan
12. Bagaimana katalog dan klasifikasi manuskrip pada Museum
Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Prov. Kalimantan Selatan
13. Bagaimana pengaturan suhu/AC untuk Pelestarian manuskrip
di Museum Lambung Mangkurat/ Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan.
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