
Modul IX

SISTEM KATALOG TERINTEGRASISISTEM KATALOG TERINTEGRASI



� Setelah mempelajari materi ini, 
mendiskusikan, dan latihan mahasiswa dapat 
memahami dan membuat katalog online 
secara terintegrasi dalam sistem pengelolaan 
perpustakaanperpustakaan



� Menjelaskan sistem katalog terintegrasi 
dalam pengelolaan perpustakaan

� Merancang sistem katalog bahan 
perpustakaan secara terintegrasi

� Melakukan pengatalogan bahan � Melakukan pengatalogan bahan 
perpustakaan terintegrasi



� Sistem katalog terintegrasi tidak terlepas 
dengan konsep sistem perpustakaan 
terintegrasi dan sistem otomasi 
perpustakaan

� Nilai otomasi sistem adalah dalam
kemampuannya untuk meningkatkan

� Nilai otomasi sistem adalah dalam
kemampuannya untuk meningkatkan
effiensi; mengurangi sumber daya yang 
berlebihan serta yang berhubungkan
dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi; 
meningkatkan konsistensi, mutu, dan
kepuasan pelanggan



� Menyediakan akses yang cepat dan mudah 
pada informasi

� Menyediakan akses jarak jauh bagi pemakai

� Menyediakan akses 24 jam (bila TI 
dioperasikan atau jasa layanan sudah dalam dioperasikan atau jasa layanan sudah dalam 
bentuk web browser) bagi pemakai

� Menyediakan akses informasi yang tidak 
terbatas dari berbagai jenis sumber

� Menyediakan informasi yang lebih mutakhir



� Menyediakan informasi yang dapat 
digunakan secara luwes bagi pemakai 
sesuai dengan kebutuhannya

� Meningkatkan keluwesan , dan

� Memudahkan informasi ulang dan � Memudahkan informasi ulang dan 
kombinasi data dari berbagai sumber.



� Memudahkan itegrasi berbagai kegiatan 
perpustakaan

� Memudahkan kerjasama dan pembentukan 
jaringan perpustakaan 

� Membantu menghindari duplikasi kegiatan � Membantu menghindari duplikasi kegiatan 
di perpustakaan

� Menghilangkan pekerjaan yang bersifat 
mengulang (Repetitif) dan karenanya tidak 
menarik dan membosankan



� Membantu perpustakaan memperluas jasa 
perpustakaan.

� Menimbulkan berbagai peluang untuk 
memasarkan jasa perpustakaan

� Dapat menghemat biaya, dan� Dapat menghemat biaya, dan

� Meningkatkan efesiensi.



� Open architechture, 

� Comprehensive functionality,

� Open Integration,

� Next generation OPAC,

More non-traditional functionalities, � More non-traditional functionalities, 

� The underlying business environment that 
steers the direction of the ILS industry



� Hardware

� Software

� Brainware

� Pedoman Standar

Data dan Informasi� Data dan Informasi

� Telekomunikasi



� Materi yang akan dibahas untuk 
pengatalogan bahan perpustakaan 
terintegrasi adalah:
◦ Entri data bahan perpustakaan

◦ Penyelesaian fisik bahan pustaka◦ Penyelesaian fisik bahan pustaka

� Cetak label punggung buku

� Cetak barcode

� Cetak kartu katalog (optional)

◦ OPAC













� Sistem katalog terintegrasi tidak terlepas 
dengan konsep sistem perpustakaan 
terintegrasi dan sistem otomasi 
perpustakaan. 

� Sistem katalog terintegrasi dapat diartikan � Sistem katalog terintegrasi dapat diartikan 
sebagai usaha pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, penyebaran, dan
pemanfaatan informasi dengan
menggunakan sarana mesin (komputer) 
untuk mencapai suatu tujuan



� Diskusikan kelebihan dan kekurangan 
penggunaan sistem katalog bahan 
perpustakaan yang terintegrasi 

� Diskusikan  trend penerapan sistem 
perpustakaan terintegrasi pada masa perpustakaan terintegrasi pada masa 
mendatang 


