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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Sebagai salah satu elemen penting dalam keberlangsungan sebuah 

organisasi. Arsip hendaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal 

pengelolaan informasinya. Sebagaimana banyak diketahui, arsip sering kali 

dijadikan objek terlupakan dikarenakan kurangnya kesadaran pengelolaan 

arsip yang baik dan benar agar mudah digunakan kembali jika sewaktu – 

waktu dibutuhkan kembali. 

Dalam proses pembuatan produk tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa 

keberadaan informasi tentang masa lalu bangsa Indonesia pada zaman 

penjajahan masih sangat terbatas. Banyak dari arsip arsip tersebut mudah 

ditemukan menggunakan internet, hanya saja  bahasa dan keabsahan sumber 

informasi arsip yang menjadi kendala bagi pengguna. Oleh karenanya, produk 

kliping arsip ini dibuat  sebagai salah satu sumber informasi baru bagi yang 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Pembuatan 

produk ini pun dibuat menjadi dua versi, yakni versi cetak dan versi elektronik 

agar memudahkan pengguna untuk mengakses arsip media baru (foto) dengan 

mudah dan ringkas serta disertai dengan deskripsi yang mudah dipahami. 

Berdasarkan tahapan proses pembuatan kliping arsip yang telah penulis 

kerjakan, dapat ditarik kesimpulan : 
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a. Produk Kliping arsip “ Gedung Bersejarah Peninggalan Jaman 

Kolonial Belanda di Jakarta” disusun dengan tujuan untuk 

memudahkan pengguna mengakses informasi dengan mudah dan dapat 

dipahami dengan baik. 

b. Produk elektronik disajikan dengan tampilan yang menarik agar 

pengguna betah berlama-lama mengakses informasi 

c. Kedua produk memberikan informasidengan menyertakan deskripsi 

arsip seperti keterangan file arsip, sumber arsip dan bentuk arsip 

dengan kemasan informasi yang mudah dipahami agar pengguna dapat 

dengan mudah mengakses informasi. 

IV.2 Saran 

Dalam pembuatan produk klipping arsip “Gedung Bersejarah Peninggalan 

Jaman Kolonial Belanda di Jakarta” tidaklah selalu berjalan dengan mudah, 

penyusunan produk klipping banyak menemui kendala dan masalah, diantaranya 

berkaitan dengan pencarian file arsip yang sumber informasinya dapat dipercaya. 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk produk ini, yaitu : 

a. Memperbanyak koleksi arsip dan Subyek arsip 

b. Pengguna produk dapat mengetahui file asli arsip dengan mengunjungi 

tempat asal arsip dengan melihat sumber yang telah tercantum pada tiap 

arsip. 

c. Produk tugas akhir KLIPING ARSIP “GEDUNG BERSEJARAH 

PENINGGALAN JAMAN KOLONIAL BELANDA di JAKARTA”dapat 

ditawarkan kepada pihak perpustakaan atau lembaga arsip pemerintahan 
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daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan. 
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