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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan karunia-

Nya, Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP IPI) dapat 

menyelesaikan buku Antologi Pustakawan Menyongsong Generasi Emas 

2045. Buku antologi ini diterbitkan dalam rangka Hari Pustakawan 

Indonesia dan HUT ke-48 Ikatan Pustakawan Indonesia dan juga hari 

pustakawan Indonesia, yang diperingati tanggal 7Juli setiap tahunnya. 

 

Setelah melewati proses penyuntingan akhirnya ada dua puluh empat 

tulisan pustakawan yang dikemas dalam buku antologi. Tulisan yang 

disajikan ini cukup beragam ini menggambarkan pemikiran pustakawan 

yang berbeda-beda dengan gaya penyampaian yang bervariasi juga. 

 

Antologi ini diharapkan mendorong para pustakawan untuk dapat 

menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam bentuk tulisan yang 

diterbitkan menjadi buku. Tentunya masih banyak yang perlu ditingkatkan 

dari penulisan karya ini. Kami menunggu saran dan masukannnya untuk 

perbaikan karya-karya para pustakawan mendatang. Kami berterima kasih 

kepada Komisi Penerbitan PP IPI yang telah menyusun penerbitan buku ini 

dan juga semua pihak yang telah mendukung hingga terbitnya Antologi 

Pustakawan Menyongsong Generasi Emas 2045 ini. Akhirnya, semoga 

buku ini bermanfaat dan mendorong gagasan progresif untuk kemajuan 

dunia perpustakaan. 

 

Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia 2018-2021 

T.Syamsul Bahri.SH, M.Si. 
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Library Program for Local Wisdom 
(Perpustakaam UIN Mataram untuk Sasambo) 

Rika Kurniawaty 

Perpustakaan UIN Mataram 

 

E-mail: rika_kurniawaty@uinmataram.ac.id  

 

Pendahuluan 

Perpustakaan adalah lembaga yang mengelola berbagai macam sumber informasi. Karena 

fungsinya di dalam pengelolaan informasi tersebut, maka perpustakaan harus mampu 

mempertahankan nilai-nilai informasi yang ada di berbagai koleksinya, untuk dapat 

dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan anytime. Karena itu fungsi perpustakaan tidak 

hanya sebagai tempat yang di-setting sebagai sumber edukasi dan informasi, tetapi juga 

sebagai tempat dimana proses riset dan kultural.   

 

Proses riset dan kultural sangat dimungkinkan dilakukan di perpustakaan, mengingat 

perpustakaan juga memegang tusi sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan-

kegiatan pelestarian (preservation), pengawetan (conservation), dan perbaikan 

(restoration). Tindakan pelestarian, pengawetan, dan perbaikan dilakukan oleh 

perpustakaan terhadap berbagai macam sumber informasi yang memiliki nilai sejarah atau 

nilai-nilai kebudayaan lokal (local wisdom). 

 

Kegiatan pelestarian adalah kegiatan yang dilakukan agar koleksi dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. Kegiatan pengawetan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

melindungi koleksi dari kerusakan dan kehancuran. Dan kegiatan perbaikan adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki koleksi yang rusak sehigga dapat digunakan 

lagi. Selain itu, perpustakaan juga dituntut untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut. 

Peran pelestarian, pengawetan, dan perbaikan  khususnya dapat dilakukan pada berbagai 

koleksi naskah yang dimiliki. 

 

Naskah adalah produk peninggalan masyarakat dahulu berupa bahan-bahan tulisan yang di 

dalamnya mengandung hal-hal mengenai sejarah, bahasa, sastra, dan falsafah milik bangsa 

yang melahirkannya. Diantara naskah-naskah yang disimpan oleh para budayawan, atau 

lembaga-lembaga resmi seperti Perpustakaan Nasional, terdapat naskah-naskah kuno. 

Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak 

dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur 

mailto:rika_kurniawaty@uinmataram.ac.id
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sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan 

nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 

 

Pembahasan 

Naskah adalah pintu menuju gudang harta karun kekayaan peradaban, termasuk peradaban 

nusantara. Naskah-naskah tersebut memuat informasi ilmu pengetahuan dalam pelbagai 

bidang, ide, pemikiran, system, dan tata nilai. Naskah adalah cerminan kebijakan dan 

mental masa silam. Semua naskah tersebut penting sebagai jembatan penyambung ide, 

gagasan, dan kebijakan masa lalu ke  masa sekarang ini. 

 

Jika generasi saat ini tidak tersambung dengan ide, gagasan, dan kebijakan masa lalu yang 

terekam dalam lembaran-lembaran naskah, maka bisa dipastikan generasi tersebut akan 

gagap dan oleng dalam menghadapi dan membangun kebudayaan dan peradabannya di 

masa sekarang dan masa depan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berlaku: “Siapa yang 

tidak memiliki masa lalu, maka ia tidak memiliki masa kini, apalagi masa depan”. 

 

Secara fisik, naskah sebagai benda kuno sangat rentan akan kerusakan. Karena itu naskah 

perlu diselamatkan dengan cara diinventarisasi, dirawat sebaik mungkin, dan didigitalisasi. 

Secara esensi, naskah juga perlu digali dan diaktualisasikan dengan masa kekinian. Nilai-

nilai pemikiran yang ada dalam naskah harus diungkap agar dapat dipedomani oleh 

generasi sekarang dan mendatang. Agar informasi yang terdapat pada naskah-naskah kuno 

tersebut dapat terus diabadikan untuk waktu yang lebih lama, maka perlu diadakan 

pelestarian (preservasi) terhadap naskah-naskah kuno. Perlunya mempreservasi naskah 

juga dilatarbelakangi oleh gerakan revolusi mental yang digalakkan oleh pemerintah.. 

Gerakan revolusi mental ini haruslah berpijak pada akar ide, gagasan, dan kebijakan masa 

lalu bangsa Indonesia yang tercermin dan terekam dalam naskah-naskahnya. Ribuan 

naskah tersebut tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Nusantara, di perpustakaan 

negara-negara Barat, termasuk perpustakaan di Timur Tengah. Namun sebagian naskah 

juga masih banyak yang tercecer di berbagai tempat (masyarakat) tanpa mendapatkan 

penanganan yang layak. 

 

UIN Mataram’s Library for Sasambo Culture 

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang juga mempunyai tradisi 

dan ajaran sosial kemasyarakatan yang dituangkan di dalam naskah-naskah kuno. Naskah-

naskah tersebut membahas kebudayaan-kebudayaan lokal masyarakat Sasak di Lombok, 
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masyarakat Samawa di Sumbawa, dan masyarakat Mbojo di Bima. Namun keberadaan 

naskah-naskah tersebut masih banyak yang berada di tangan-tangan masyarakat  yang tidak 

(kurang) mengerti bagaimana cara merawat dan melestarikannya secara fisik, serta  tidak 

mengerti bagaimana menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang berada di naskah 

tersebut. Naskah tersebut sering dianggap sebagai barang warisan dan hanya disimpan di 

tempat-tempat penyimpanan di rumah. Hal ini menyebabkan fisik naskah yang rentan rusak 

akibat perlakuan yang kurang layak. Belum lagi potensi terjadinya bencana alam, misalnya 

banjir bandang yang saat ini marak terjadi di Bima akibat pembalakan liar, menjadi potensi 

alam yang merugikan eksistensi fisik naskah-naskah kuno di masyarakat Bima.  

 

Universitas Islam Negeri Mataram adalah Perguruan Tinggi yang kaya dengan sumber 

daya manusia (SDM) yang handal di NTB. Resource ini dapat digunakan untuk tujuan 

mengkoleksi, menggali nilai-nilai naskah, dan mengabadikan nya dalam bentuk-bentuk 

penelitian. SDM ini juga dapat diarahkan untuk mempreservasi, mengkonservasi, dan 

merestorasi nilai-nilai budaya naskah agar tidak hilang di “telan” zaman. Tujuan dan 

kegiatan ini yang ingin diakomodir oleh Perpustakaan UIN Mataram sebagai salah satu 

bentuk distingsi (keunikan) yang dimiliki oleh perpustakaan. Melalui proyek Islamic 

Development Bank (IsDB),  perpustakaan mendapatkan gedung baru dan resource baru 

yang sebagiannya dapat dimanfaatkan untuk maksud dan tujuan tersebut. Sasak, Samawa, 

dan Mbojo (Sasambo) Corner yang ada di perpustakaan adalah starting point yang telah 

dibangun untuk mengakomodir tujuan tersebut. 

 

Perpustakaan UIN Mataram melakukan program penguatan koleksi dan layanan dengan 

tujuan mengoptimalisasikan keberadaan SDM dan memaksimalkan fungsi perpustakaan 

sebagai lembaga yang dapat mempromosikan nilai-nilai local wisdom di berbagai naskah. 

Dalam hal ini perpustakaan menjadi lembaga yang potensial untuk memberikan ruang 

berkegiatan untuk melakukan kajian-kajian, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Tentu 

saja objek kajian dan kegiatan adalah berbagai naskah yang memiliki nilai-nilai local 

wisdom.  

 

Sementara itu, perpustakaan akan meng-handle proses preservasi, restorasi, dan konservasi 

naskah, serta proses promosi dan diseminasi hasil kajian naskah. Hal ini dilakukan oleh 

perpustakaan melalui pustakawan yang memegang spesifikasi kegiatan pelestarian bahan 
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pustaka.1 Sementara proses promosi dan diseminasi hasil kajian naskah akan dilakukan 

oleh pustakawan yang berkompeten di dalam kegiatan promosi perpustakaan dan literasi 

informasi. Hubungan (simbiosis) yang terjadi antara pihak perpustakaan dengan para 

researcher dan pemerhati dari kalangan tenaga pendidik (dosen) akan meningkatkan 

kualitas layanan di perpustakaan, khususnya di bidang pengelolaan informasi naskah-

naskah yang bernilai local wisdom di provinsi NTB.  

 

Penutup 

Perpustakaan adalah lembaga yang memegang peranan strategis dalam konteks 

pengelolaan informasi untuk berbagai naskah kuno. Peranan tersebut bisa dalam hal 

akuisisi berbagai naskah di masyarakat (dengan bantuan para dosen sebagai researcher), 

preservasi, restorasi, dan konservasi fisik naskah (melalui tusi yang diemban oleh 

pustakawan), menyediakan fasilitas dan ruang untuk berbagai kajian konten naskah, serta 

melakukan diseminasi informasi isi naskah. Pengelolaan berbagai naskah dari fisik hingga 

nilai informasinya  dilakukan agar para generasi muda (khususnya kalangan mahasiswa, 

sebagai generasi muda yang intelek) dapat mengakses, mengetahui, memahami, dan 

mewarisi nilai-nilai luhur yang terekam dan tercetak pada berbagai naskah, sebagai warisan 

leluhur bangsa Indonesia. Pengetahuan tersebut sangat penting agar para generasi muda 

dapat menerjemahkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kekayaan moral di masa 

kekinian.  

 

Realitas ini membuktikan bahwa optimalisasi peranan perpustakaan dan pustakawan dapat 

mendukung gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menjadi 

jembatan generasi muda untuk mengakses nilai-nilai local wisdom yang terekam di dalam 

berbagai naskah.  
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