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IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK BERBASIS OPEN SOURCE
“SENAYAN” UNTUK PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI  DI UNP KEDIRI

Oleh : Juli Sulaksono
Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNP Kediri

Abstrak
Universitas Nusantara PGRI Kediri (Selanjutnya disebut UNP) berencana dalam
waktu dekat ini mengintergrasikan perpustakaan-perpustakaan fakultas menjadi
sebuah perpustakaan terintegrasi, Masalah yang dihadapi saat ini disetiap
perpustakaan Program Studi (Prodi)  UNP belum adanya software yang standart
dan prosedure baku tertulis yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan proses
pelayanan mahasiswa dan dosen di setiap perpustakaan Prodi  tersebut.
Melalui artikel ini penulis memberikan alternatif metode pengadaan perangkat
lunak aplikasi perpustakaan atau perangkat lunak perpustakaan digital, khususnya
untuk perpustakaan program Studi Di Lingkungan Universitas Nusantara PGRI-
KEDIRI. Pengadaan perangkat lunak untu perpustakaan Prodi UNP  dapat
menggunakan perangkat lunak open source “Senayan”yang dapat diperoleh,
digunakan dan didistribusikan ulang secara gratis. PerpustakaanProdi di
lingkungan UNP  yang memiliki koleksi yang lebih spesifik dibandingkan perpust-
takaan lainya. Penggunaan perangkat lunak open source “Senayan” yang
kinerjanya tidak kalah dengan perangkkat lunak komersi lainnya. Di antara
perangkat lunak yang dapat digunakan tersebut adalah Senayan atau SLIMS.

Kata Kunci: Perangkat lunak aplikasi, Perangkat Lunak Perpustakaan Digital,
Senayan, SLIMS, Perpustakaan Prodi UNP

Pendahuluan
Perguruan Tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam kapasitas jenjang

pendidikan keahlian yang diharapkan  dapat menjadi media yang mefasilitasi para cendikia
dalam memperdalam tentang keilmuan secara teori akan tetapi juga terkait dengan sosial
kemasyarakatan. Perguruan tinggi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga akademis
seiring berjalannya waktu diharapkan dalam waktu mendatang mampu menjawab setiap
kebutuhan yang berlangsung dalam pola kehidupan sosial yang terjadi

Besarnya harapan ataupun tuntutan peran dari perguruan tinggi sebagai lembaga
edukatif yang berfungsi pula sebagai tangki pemikir yang mampu memecahkan masalah
sosial (problem solving) yang terjadi, maka dibutuhkan pembenahan sistem secara
menyeluruh yang terkait dengan proses akademis yang berlangsung. Upaya memperbaiki
sistem akademis itu sangat luas bidang penanganannya. Hal-hal yang terkait dengan sistem
itu salah satu yang juga mempunyai daya dukung adalah tentang keberadaan perpustakaan
sebagai media informasi yang diperlukan guna memperbaiki sistem kerja dan proses
edukatif. Dalam dunia pendidikan keberadaan perpustakaan dipandang sebagai sebuah aset
yang tinggi nilainya. Pada proses edukatif literatur sangat diperlukan, karena memuat
berbagai macam muatan pengetahuan dan sekaligus informasi.

Universitas Nusantara PGRI Kediri (UNP) sebagai salah satu lembaga pendidikan
tinggi swasta di Indonesia juga mempunyai tugas yang sama, yaitu memfasilitasi individu-
individu dalam upaya mewujudkan perkembangan pola pikir dan semakin meningkatkan
kualitas kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan
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informasi terkait dengan pengadaan literatur-literatur yang selalu ter-update dan dengan
cara-cara yang sistematis

.Keberadaan perpustakaan dengan literatur-literatur yang ada pada perguruan tinggi
sudah menjadi suatu komoditi yang harus semakin meningkat baik secara kualitas, jumlah
maupun macam/ragamnya. Pengadaan literatur pada era teknologi informasi yang pesat
perkembangannya saat ini tidak terbatas pada pengadaan buku-buku cetak yang tersedia
dalam rak-rak perpustakaan, akan tetapi juga harus diperlengkapi dengan koleksi-koleksi
elektronik. Gambaran semacam itu diperlukan karena saat ini setiap individu yang
membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencari dan menemukan literatur-literatur
yang dibutuhkan. Dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka
perpustakaan dituntut pula untuk dapat mengaplikasikan sistem yang dapat memberikan
kemudahan pada para penggunanya dalam memperoleh segala macam jenis informasi
tentang pengetahuan dengan cara yang mudah, cepat dan tepat.

Berdasarkan pada survei dan penelitian awal, permasalahan tersebut terjadi pada
setiap Perpustakaan Program studi yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Perpustakaan pada setiap program studi belum terdapat prosedur yang tertulis secara jelas
dan software terintegrasi dan  diharapkan dapat menunjang kelancaran kegiatan. Masing-
masing memberlakukan standarisasi kebijakan dan prosedur yang berbeda-beda  dalam
kegiatan keperpustakaan. Dengan kondisi semacam itu akan menyulitkan dan justru
menghambat terciptanya dan pemberlakuan sebuah standar baku mengenai sistem prosedur
dan pengisian data-data fisik yang baku dalam kegiatan keperpustakaan dalam upaya untuk
menciptakan pembangunan sistem perpustakaan yang terintegrasi

Ruang Lingkup Masalah
Berkaitan dengan latar belakang permasalah tersebut di atas, serta adanya survei dan
penelitian pendahuluan, maka kondisi semacam itu banyak hal yang harus dilakukan untuk
terciptanya suatu sistem baku yang berlaku secara umum dalam perpustakaan di
Universitas Nusantara PGRI Kediri. Analisa sistem, prosedur dan formulir-formulir yang
ada pada setiap perpustakaan Prodi  harus dikaji kembali, sehingga dapat dipergunakan
untuk merancang sistem, prosedur dan formulir-formulir bagi perpustakaan yang
terintegrasi, yang akan sangat membantu para pengguna perpustakaan dan memenuhi
kebutuhannya untuk mendapatkan informasi tentang koleksi dan literatur-literatur
pengetahuan yang diperlukan dan juga software sistem informasi perpustakaan prodi UNP
menggunakan bermacam-macam platform .

Rumusan Masalah.
Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas terkait dengan upaya menciptakan
sistem perpustakaan yang terintegrasi tersebut, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Perangkat Lunak Berbasis Open Source “Senayan”  untuk
Perpustakaan Program Studi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Bagaimana usulan sistem prosedur, formulir serta pendokumen-tasian yang
sebaiknya dilaksanakan oleh perpustakaan terintegrasi Universitas Nusantara PGRI
Kediri

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan dijalankan proses
perancangan sistem informasi dengan menggunakan document flowchart (aliran dokumen
dan formulir) pada proses bisnis perpustakaan, sehingga pada akhirnya dengan
implementasi menggunankan software senayan .
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Kerangka Penelitian

Landasan Teori
Automasi perpustakaan (library automation) menurut Pendit (2008: 222) adalah

seperangkat aplikasi komputer untuk kegiatan di perpustakaan yangterutama bercirikan
penggunaan pangkalan data ukuran besar, dengan kandungancantuman teksutal yang
dominan, dan dengan fasilitas utama dalam halmenyimpan, menemukan, dan menyajikan
infromasi. Lebih lanjut beliaumenerangkan bahwa Automasi perpustakaan merupakan
sebagai awal daripenerapan komputer di perpustakaan secara menyeluruh. Karena
sistemautomatisasi perpustakaan menurut Pendit (2008: 222) mengandung sedikitnyaempat
sub-sitem utama, yaitu katalog on-line, sub-sistem sirkulasi untukmengelola transaksi
peminjaman, sub-sistem akuisisi untuk mengelolaadiminstrasi pengadaan koleksi, dan sub-
sistem serial untuk mengelola koleksiyang berseri (jurnal, majalah, surat kabar, dan
sebagainya).

Menurut Kochtanek dan Matthews (2005: 174) implementasi suatuLibrary
Information System selanjutnya disingkat LIS merupakan kegiatan angakan mendapatkan
keuntungan dari rencanaan menyeluruh. Faktor bervariasidan kompleks banyak harus
diperhitungkan ketika merencanakan pelaksanaansistem.Jadwal waktu harus disepakati
dengan para pihak yang terkait, programpelatihan direncanakan dan dilembagakan, tetapi
diatas itu semua, reaksipsikologis harus diantisipasi dan ditangani. Keberhasilan total
sistem apapuntergantung pada kerjasama dan komitmen dari mereka yang harus

Ada beberapa kerangka yang berguna untuk konsep bagaimana sistem informasi
cocok dengan sistem organisasi.Kerangka itu digambarkan oleh Leavitt Diamond dalam
Martin, at.al. (2002: 320) secara grafis menggambarkan empat komponen fundamental
dalam sebuah organisasi yang harus bekerja agar organisasi tersebut menjadi efektif:
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Kesimpulan Dan Saran

• SDM
• Perangkat Keras
• Perangkat Lunak

• Telekomunikasidan Jaringan
• Basis Data
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manusia (People). Teknologi informasi (Information Technology), proses bisnis (Business
Processes), dan struktur organisasi (Structure Ogranization).

Sedangkan menurut Purwono (2011), sebuah istem AutomasiPerpustakaan pada
umumnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu : 1) PangkalanData, 2) User/Pengguna, 3)
Perangkat  Automasi.Dari uraian diatas, penulis dapat pahami bahwa ada empat
komponendasar dalam suatu organisasi yang harus ada, agar organisasi tersebut dapat
eksissebagai organisasi terotomasi yaitu: sumber daya manusia, sumber daya
perangkatkeras, sumber daya perangkat lunak dan basis data.

Sebelum memulai proses automasi, sebuah perangkat keras perlu disiapkan. Yang
dimaksud dengan perangkat keras disini adalah komputer dan alat bantunya seperti Printer,
Barcode, Scanner, dan sebagainya. Sebuah komputer sudah cukup untuk digunakan
didalam memulai proses automasi pada kalangan instansi perpustakaan kecil. Sedangkan
untuk perpustakaan besar maka diperlukan beberapa komputer dan pelengkapnya agar
pelayanan kepada pengguna menjadi lancer

Metodologi pengembangan Sistem
System Development Life Cycle (SDLC)

Merupakan tahappendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi
pengembangan sistemke dalam taraf/tingkat yang ada.SDLC ini termasuk model air terjun
yangdigunakan untuk membangun sistem informasi.Walaupun ada kata “life cycle”(daur
hidup) ini, pada praktiknya kegiatan desain hanya sekali jalan. Ada tiga ciripendekatan ini
yaitu (1) model ini sangat baik untuk pengembangan sistemdengan ciri-ciri dan tujuan
teknis yang jelas; (2) model ini melihat sistem sebagaikesatuan dari individu, dan mencoba
mencari solusi per individu; (3) kegiatanpengembangan sistem dipandu oleh sebuah tujuan
yang sudah pasti.Dalam konteks Perpustakaan Digital, model SDLC cocok untuk
bagiandari sistem perpustakaan yang sudah relative pasti bentuk-rupanya, seperti
sistemadministrasi peminjaman buku tercetak mulai dari pemilihan, pemesanan,
sampaisirkulasinya. Sistem ini relative sudah jelas elemen-elemen dan sudahmengandung
isyu atau persoalan yang terdokumentasi dengan baik.Lain halnyajika analis ingin
membangun sistem administrasi buku elektronik.Kebiasaanpersoalan, dan karakter sistem
ini belum terpetakan dengan baik, sehingga harusditemukan sambil jalan. Ini tidak cocok
untuk model SDLC. (Pendit, 2009: 172).

Profile Perpustakaan Program Studi.
Untuk meningkatkan pelayanan bagi mahasiswa dan mendorong mahasiswa gemar

membaca maka setiap program studi diinstruksikan untuk mendirikan perpustakaan mini
yang dikelola oleh prodi itu sendiri, jadi UNP mempunyai perpustakaan umum dan
perpustakaan prodi.

Implementasi Sistem Automasi Perpustakaan Prodi UNP Kediri
Analisis Kelayakan
Tujuan dari langkah ini adalah menentukan apakah sistem yangdiusulkan secara eknomi,
teknis dan operasional layak untuk diadakan.Adapun analisis kelayakan terhadap sistem
informasi yang akan digunakan oleh Perpustakaan Prodi UNP-KEDIRI menurut informan
kunci, sebagai berikut
Melalui workshop yang diadakan PGRI  dimana salah satu pembicaranya dari
Senayan.Selain itu pihak “Senayan” sering
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mengundang kita untuk hadir dalam acara mereka seperti Workshop, pelatihan dan
sebagainya
Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa informan mengetahui software “Senayan” dari
hasil informan mengikuti pelatihan, workshop baik yang diadakan PGRI pusat  maupun
undangan dari pihak “Senayan” itu sendiri.
Menurut teori SDLC bahwa ada beberapa sumber daya yang dapatdimanfaatkan dalam
melakukan analisis kelayakan sistem yaitu: selebaranyang dikirimkan oleh pedagang ke
perpustakaan, informasi tentang sisteminformasi yang diperoleh dari web, katalog asosiasi
profesi, ataumempelajari paket sistem informasi pada organisasi yang telahmenggunakan
paket sistem yang sama. Dengan demikian, dari pernyataandiatas menunjukan bahwa
informan kunci sudah paham benar tentang“Senayan”. Lebih lanjut informan menjelaskan
bahwa:Memang Senayan luar biasa dalam hal sosialisasinya sehingga kita didaerah-daerah
menjadi tahu bahwa ada sistem automasi perpustakaanbernama “Senayan”Dari keterangan
ini menunjukkan bahwa informasi tentang“Senayan” itu mudah didapatkan dan familiar di
kalanganpustakawan.Karena dari pihak senayan sendiri begitu gencarmemperkenalkan
senayan kepada pustakawan seluruh Indonesia.

Dari pengamatan peneliti bahwa menunjukan bahwa “Senayan”telah memenuhi
persyaratan sistem dan sesuai dengan kebutuhanPerpustakaan Prodi Unp Kediri  karena
perangkat lunak “Senayan”itu sendiri memiliki fitur-fitur sebagai berikut:
1. OPAC: untuk mempublikasikan daftar katalog ke publik ataupemustaka,
2. Bibliography: untuk pengelolaan data katalog dan juga Item.
3. Circulation: untuk membantu proses  pengembalian, peminjaman dandenda kkoleksi

perpustakaan
4. Membership: untuk pengelolaan data  anggota/patron perpustakaan
5. Stcok Take: untuk membantu proses Stok Opname koleksiperpustakaan.
6. Master File: untuk pengelolaan data-data master/referensial (mastertable).
7. System: untuk pengelolaan aplikasi pengguna, kelompok pengguna,hak akses, backup,

log viewer dan juga konfigurasi sistem global.
8. Serial Control: untuk pengelolaan data  langganan Jurnal, Majalah, danTerbitan berseri

Lainnya
Langkah-langkah yang dilakukan informan kunci ini telah sesuai denganteori SDLC

yaitu mempelajari sistem informasi dapat melalui pelatihansehingga pustakawan kenal
benar sistem informasi yang akan dibeli seperti bagaimana input data, menyimpan data,
proses pengolahan, bagaimanahasil cetakan baik di layar monitor maupun berbentuk
tercetaknya,bagaimana kinerjanya apakah user friendly atau harus menghapalkankode-kode
sumber

Implementasi
Instalasi Jaringan.
Infrastruktur jaringan intranet maupun internet dilungkungan kampus UNP- Kediri sudah
memadai, mahasiswa bisa mengakses segala informasi di Kampus UNP-
Kediri.Penambahan alat reader barcode disetiap lokasi perpus prodi UNP Kediri.

Instalasi Perangkat Lunak “Senayan”
Software “Senayan” berukuran kecil dan sangat mudah dipasang dikomputer, baik yang
memakai sistem operasi Linux maupun Window, besarseluruh file program, termasuk
program Linux kurang lebih 1 gigabita,Senayan dibangun di atas platform GNU/Linux,
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namun Senayan dapatberjalan hampir di semua sistem operasi komputer, termasuk Window
dan Unix.
Program Pelatihan Staf
Peserta Pelatihan adalah seluruh karyawan Perpustakaan UNP Kediri  kecuali karyawan
honorer tidakdiikutsertakan.Hasil data kualifikasi tenaga Perpustakaan UNP Kediri  diatas,
sebagian besar adalah para ibu-ibu yang berusia diatas 40 (empat puluh)tahun.Minat untuk
belajar tentang teknologi sangat rendah apalagi mereka sangatbuta dengan teknologi
informasi.Sehingga pada saat pelatihan banyak merekayang “ngeles” untuk tidak masuk
dalam kelas, atau mereka ikut pelatihan tapingobrol terlihat pada gambar dibawah. Dan
hasilnya 69% mereka tidak tahumengoperasikan komputer.

Migrasi Data.
Beberapa prodi sudah menerapkan software di pasaran dengan beberapa platform, untuk itu
diseragamkan menngunakan senayan dengan akses intranet maupun internet. Dengan
fasilitas Upload pada software senayan data-data berbagai plat form dijadikan teks terlebih
dahulu akhirnya di upload pada software senayan.setelah migrasi, maka dilakukan
pengecekan antara data dikompeter dengan dokumen di rak. Dan ditemukan bahwa banyak
ditemukandokumen di komputer tidak tersedia di rak, dan hasil laporan mahasiswa
bahwateman mereka yang sedang menyusun banyak memiliki buku milik
PerpustakaanPGRI-Kediri, hal ini dapat diketahui mereka karena buku itu terdapattanda
cap kepemilikan Perpustakaan PGRI Kediri.

Usulan Prosedure-prosedur Baku dan Formulir.
Melalui analisa, dihasilkan bahwa terdapat 40 (empat puluh) procedure dan proses bisnis
yang diperlukan untuk menyelenggarakan standarisasi implementasi perpustakaan program
Studi dilingkungan UNP Kediri.
Prosedur-prosedure utama dan penting yang berhasil dirancang antara lain sebagai berikut :
1. Prosedure penataan material buku dan material non buku.
2. Prosedure peminjaman material buku dan material non Buku
3. Prosedure pengembalian material buku dan material non Buku
4. Prosedure perpanjangan  material buku dan material non Buku
5. Prosedure peminjaman Locker  dan kunci locker.
6. Prosedure penambahan material buku dan material non buku
7. Prosedure penanganan material buku dan material non buku
8. Prosedure penanganan laporan tugas Akhir dan Kerja Praktek
9. Prosedure perawatan material buku dan material non buku
10.Prosedure pendaftaran anggota untuk menjadi anggota perpustakaan prodi
Untuk melengkapi prosedure-prosedur baku, dirancang pula berbagai formulir-formulir
yang akan digunakan sebagai input dan output pendukung sistem informasi tersebut.
Adapun formulir-formulir yang diusulkan antara lain:
1. Formulir pengajuan untuk material buku dan material non buku yang belum dimiliki

oleh Perpustakaan Prodi UNP Kediri.
2. Formulir pengajuan penambahan jumlah material Buku dan Material Non Buku

tertentu bagi anggota.
3. Formulir kehilangan KTM/kartu Pengenal Dosen/ Kartu Pengenal karyawan/ magnetic

Card.
4. Formulir permohonan pernyataan bebas pinjam untuk mahasiswa yang akan lulus.
5. Formulir peminjaman koleksi TA, KP dan referensi.
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6. Formulir pemesanan material buku dan material non Buku yang sedang dipinjam.

Kesimpulan .
1. Implementasi automasi sistem “Senayan” di Perpustakaan Prodi di UNP Kediri

berhasil dilaksanakan. Namun masih terdapat kendala-kendala yangditemukan
dilapangan sebagai berikut:
a. Petugas dibeberapa Prodi masih kurang cekatan dalam penanganan proses pinjam

meminjam
b. Internet dan intranet sering ngadat pada kampus 2 dan 3 karena hubungan antar

kampus masih memakai Radio Microwave.
2. Perangkat lunak “Senayan” merupakan perangkat lunak yang masih

perludikembangkan oleh pengguna akhir (end user). Pengguna akhir (end user)yang
bisa mengembangkan software open source adalah pengguna yangmemiliki keahlian
dibidang pemograman komputer bukan seorang hanya bisamengoperasikan komputer

Saran.
Perpustakaan UNP-Kediri  perlu memiliki tenaga ahli dibidangteknologi informasi atau
tenaga yang ada dibina dengan cara mengirimmereka mengikuti pendidikan pemograman
perangkat lunak karena staf ininantinya diharapkan mampu mengembangkan paket sistem
informasi“Senayan” sehingga  tidak perlu lagimemanggil tenaga ahli dari pihak “Senayan”,
sedangkan untuk tingkatinstitute diperlukan seorang tenaga ahli di bidang pembelian
software untukmelindungi bidang-bidang seperti perpustakaan, fakultas dan lain
sebaginyadalam hal pembelian barang..
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