PELESTARIAN KOLEKSI AUDIOVISUAL DI
PERPUSTAKAAN INSITUT SENI INDONESIA (ISI)
DENPASAR

1

2

3

Ramadhanni Saputro , I Putu Suhartika Richard Togarata Ginting
123
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
1
2
Email: ramadhannisaputro57@gmail.com , suhardharma@yahoo.com ,
3
richardtogaranta@unud.ac.id

ABSTRACT
The purpose of this study is to apply the preservation of audiovisual collections at the ISI Denpasar
Library. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used
were observations to the library, conducting interviews, documentation, and literature. The
informants from the research were the archival unit coordinator and archival unit officer in the
audiovisual collection of the ISI Denpasar Library, which consisted of two people. This research was
conducted during February-April 2019. The results showed the physical condition of the audiovisual
collection in good condition, as seen from the results of observations made on audiovisual-recorded
boxes or boxes that caused minor damage such as scratches. While the library that holds other
audiovisual audiovisual collections, in the ISI Denpasar Library does not have registered players or
players
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