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BAB IV 

 PENUTUP  

IV.1 Kesimpulan 

Arsip sebagai bagian dari kegiatan organisasi memiliki nilai 

penting dalam perkembangan organisasi itu sendiri. Di era moderanisasi 

ini arsip tidak hanya berpentuk kertas saja, arsip dapat berbentuk 

elektronik. Bahkan saat ini masyarakat lebih memilih media elektronik 

sebagai penyimpannya. Arsip sebagai barang yang penting wajib untuk 

dilindungi, terutama arsip statis, arsip yang mempunyai nilai sejarah yang 

patut untuk dilestarikan. Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu 

perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya pasti memiliki sejarah 

panjang harus melestarakian, Untuk itu penulis membuat produk 

berbentuk kliping sebagai sarana untuk melestarikan arsip dan 

menyediakan informasi bagi masyarakat luas.  

Khazanah arsip Universitas Negeri Surabaya merupakan judul 

dari produk yang diciptakan oleh penulis. Dimana produk kliping yang 

dibuatada 2 macam yaitu kliping cetak dan kliping elektronik, dimana 

untuk isi dari tiap kliping tidak ada perbedaan. Didalam kliping ini 

membahas mulai dari jajaran pimpinan yaitu rektor, pembantu rektor, 

dekan, wakil dekan, dan ketua unit pelayanan teknis/lembaga/biro, alumni 

unesa, guru besar unesa, kerjasama, penghargaan yang didapat sampai 

kegiatan-kegiatan fakultas dan unit pelaksana teknis di universitas. 

Kliping yang berisi arsip berbentuk foto itu juga didukung dengan adanya
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 deskripsi, dimana deskripsi terdapat disetiap  foto, sehingga 

memudahkan pembaca untuk memahami foto tersebut. 

Produk elektronik yang beruapa website dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari 

informasi. Kliping elektronik dapat diakses di 

http://khasanaharsipunesa.wordpress.com . 

 

IV.2 Saran 

Produk kliping “ Khazanah Arsip Universitas Negeri Surabaya” 

Ini masih banyak memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki lebih lanjut 

agar nantinya informasi yang penulis sediakan menjadi informasi yang 

baik dan tentunya masyarakat umum mendapatkan informasi yang 

terpecaya. Karena itu penulis memberi saran: 

1. Dalam membuat produk ini memerlukan waktu yang panjang, 

maka lebih baik waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

informasi atau arsip lebih lama lagi, sehingga produk yang 

dihasilkan menjadi produk yang utuh. 

2. Perlunya konsep dan tema yang lebih baik, sehingga 

pengguna mudah untuk memahami produk yang diciptakan. 
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