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BABIV 


PENUTUP 


lV.A Kesimpul.n 

Seiring berlrembangnya j.man dan kem~iuan teknologi, kini 

perpustakrum mulai dapat berbenab diri. perpustakaan tidak lagi berorientasi 

kepada pengelolaannya saja tetapi, sudab berorientasi kepada peogguna 

( user oriented ). Perpustakaan mulai peka temadap apa yang menjadi 

kebutuhan infunnasi bagi penggW1l!onya serta dapa! menyediakan banyak 

koleksi non-cetak, sehingga memudabkan pengglUla dalam memperoleh 

informasi melalui koleksi perpustakaan tersebut. Tentu itu semua tidak lepas 

dari adanya kemajuan teknoJogi infonnasi, 

Kemajuan teknologi juga berdampak pada perkembangan 

perpustakaan kedepan. Hadirnya teknologi informasi di perpustakaan, 

menempatkan perpustakaan sebagai sarona temu kemba1i mfonnasi secant 

cepat, tepat, dan madab. Tentu perpustakaan barns dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik bag! pengguna, mampu mengemas dan menyajikan 

produk inf01masi yang memiliki nilai guna dan nilai tambah. Salah sam 

produk perpustaknan tersebut bempa kliping elektronik. Melalui kliping 

elektronik ini, pengguna tidak Jagi mengalami kesulitan dalam menelusur 

infonnasi melalui kliping, sebab kliping ini diolab dan disajikan secara 

elektromk. Kumpulan infonnasi yang terdapat didalarnnyapun sudah 

dibedakan alas subyek yang sama. Artikel yang dim"a! dalam kliping 



elektronik i.ipun merupakan pemikiran-pemikimn pam palmr yang 

menggeluti bidang hukum, dan yang dimaksud disini yaitu masalah tindak 

pidana korupsi, sehingga tidal< diragukan lagi infomnasi yang terkandung 

didalamny:c Melalui kliping elektronik ini, informasi dari herbagai sumber 

dapat disajikan secara cepat mudah, rinp, dan tersusun sceara sistematis. 

Hadimy. kliping elektronik sebagai bentuk .Iib media kolcksi 

perpustakaan membuktikan bahwa perpuslakaanpun juga mengikuti 

perkembangan jaman dan kemaJUllll toknologi yang tidak kalah dengan 

lembaga penyaji informasi Iamnya, 

IV.B Saran 

Untuk mengelola infumnasi yang tepa! gilIlll. perpustakaan 

membutuhkan seorang puslakawan yang bandal dan ahli dalam bidangny:c 

yakni selain ahli dalam bidang kepustakaan juga ahli dalam bidang lain 

khususnya pengetahuan tentang teknologi informasi, sebab dengan 

pengetahuan tenmag teknnlngi infonnasi inilab diharapkan dapat 

diimplememasikan dalam perpustakaan, Salah s.tuny. mengenai .lib media 

koleksi yang dimiliki perpustakaan, 

3eloma im magyarakat tidal< mengetahui secant pasti koleksi-koleksi 

apa sa]a yang dimiliki perpustakaan selain koleksi tercetak, Maks, dengan 

.dany. produk kliping elektronik im diharapkan masyarakat aapat 

menelusur informasi melalui produk ini di perpustal"uut Khping elektronik 

dianggap sebagai salah satu produk yang dihasilkan perpustakaan. Untuk 
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