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PENGANTAR ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC)
WebOPAC (webopac.uksw.edu) atau singkatnya OPAC adalah halaman website yang berfungsi
sebagai jalan masuk ke data bibliografi yang tersedia di Perpustakaan. Katalog ini terbuka untuk siapa saja
yang ingin mencari informasi ketersediaan bahan pustaka di Perpustakaan.

Gambar 1 Tampilan awal OPAC

OPAC berevolusi dari kartu katalog tercetak yang pernah tersedia di perpustakaan‐perpustakaan, saat
sistem komputer belum digunakan. Kartu katalog untuk 1 (satu) buku sebagai contoh, minimal memiliki 3 (tiga)
kartu katalog, antara lain kartu untuk penulis (author), judul (title) dan subjek (subject). Dengan kehadiran
OPAC, data bibliografi dapat diakses secara luas serta relatif lebih mudah dan cepat dbahan pustakaukan.

Gambar 2 Hasil pencarian

1

Gambar 3 Detail Bahan pustaka

Salah jika kita berpikiran bahwa OPAC dapat menyajikan bahan pustaka atau buku elektronik secara
penuh (full‐text), karena OPAC hanya berisi data bibliografi. Betul bahwa terdapat hasil pemindaian (scan)
halaman‐halaman buku pada OPAC, tetapi halaman‐halaman tersebut hanya sebatas halaman‐halaman awal
buku, seperti sampul, daftar isi dan kata pengantar.
Tidak hanya sebatas pencarian yang bisa dilakukan melalui OPAC. Pengguna bisa melihat daftar buku
pinjaman, memperpanjang pinjaman, melihat tagihan atau denda, memesan buku serta mengisi formulir
saran.

LIBRARY CATALOG
Library Catalog menyediakan akses ke daftar katalog yang tersedia juga menyediakan fitur‐fitur yang
mempermudah pencarian bahan pustaka.

QUICK SEARCH (PENCARIAN CEPAT)
Pencarian bahan pustaka melalui OPAC sangatlah sederhana. Dengan memasukkan kata kunci
pencarian dan menekan tombol ‘search’, hasil pencarian akan tampil. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang
lebih cepat dan akurat, ada beberapa teknik yang perlu diketahui.
1.

2.

3.

Words or phrase
Filter pencarian berdasarkan words & phrase merupakan yang paling umum digunakan. Hasil
pencarian akan menampilkan semua bahan pustaka yang mengandung kata atau frasa yang
dimasukkan. Misalnya, pencarian bahan pustaka yang mengandung kata ‘untung’. Dengan
menggunakan pencarian ‘words or phrase’, hasil pencarian akan menampilkan, tidak hanya
bahan pustaka dengan judul yang mengandung kata ‘untung’, tetapi juga bahan pustaka yang
ditulis oleh ‘Untung’.
Author
Gunakan filter pencarian ini untuk mencari bahan pustaka berdasarkan nama penulis. Gunakan
nama depan atau nama belakang dari penulis yang dimaksud.
Title
Gunakan filter pencarian ini untuk mencari bahan pustaka berdasarkan judul. Gunakan
keseluruhan atau sebagian judul bahan pustaka.

4.

5.

6.

Subject
Seandainya informasi yang dipakai untuk mencari bahan pustaka masih terlalu luas, selain
menggunakan filter words & phrase, gunakan filter pencarian berdasarkan subjek. Subjek pada
buku adalah kata atau frasa yang merepresentasi keseluruhan tema atau tema utama dari sebuah
buku. Dianjurkan untuk menggunakan kata atau frasa berbahasa Inggris untuk pencarian
berdasarkan subjek.
Series
Filter pencarian ini menyajikan bahan pustaka berseri. Sebagai contoh Seri Buku Tempo: Bapak
Bangsa, yang terdiri dari 4 (empat) buku, antara lain Tan Malaka, Sukarno, Sjahrir dan Hatta.
Periodical Title
Filter pencarian ini hanya akan menyajikan bahan pustaka yang terbit secara periodik, seperti
surat kabar, majalah dan jurnal tercetak.

Beberapa saran pencarian selain yang telah disebutkan di atas:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Kata kunci pencarian tidak mempedulikan besar kecilnya huruf (tidak case‐sensitive), tetapi
gunakanlah ejaan yang benar dan tepat.
Abaikan tanda baca. Sebagai contoh, pencarian penulis dengan nama ‘O'Brien’, cukup dengan
‘obrien’ .
Apabila menggunakan Bahasa Inggris, abaikan penggunaan stop words seperti the, an, a, as, at,
be, but, by, do, for, if, in, it, of, on.
Gunakan tanda ‘$’ untuk mencari variasi sebuah kata (bentuk jamak atau pemotongan kata),
contoh: ‘child$’ akan menghasilkan bahan pustaka yang mengandung kata ‘child’, ‘children’,
‘childhood’.
Gunakan operator boolean (logika) AND, OR, NOT untuk membuat hasil pencarian lebih spesifik.
Sebagai contoh ‘music AND jazz’, ‘music NOT jazz’ atau ‘movie OR film’ . Anda juga bisa
menggunakan 2 (dua) buah operator, sebagai contoh ‘(movie OR film) NOT cartoon’. Gunakan
tanda ‘()’ untuk menegaskan urutan operasi operator.
Gunakan tanda petik tunggal untuk mencari frasa, contoh 'financial market' atau gunakan kata
kunci ADJ, contoh ‘financial ADJ market’.

PRAKTIK
1.
2.
3.

Buka webopac.uksw.edu, kemudian masukkan kata kunci pencarian. Sebagai contoh, ‘psikologi anak’.
Gunakan filter `words or phrase`.
Klik tombol `Search`.

Gambar 4 Hasil pencarian 'psikologi anak' dengan filter `words or phrase`

4.

Tekan tombol `Go Back`, kemudian ulangi pencarian dengan menggunakan filter `title`.

Gambar 5 Hasil pencarian 'psikologi anak' dengan filter `title`

5.

Ulangi pencarian dengan menggunakan filter `subject`. Gunakan frasa berbahasa Inggris ‘child
psychology’.

Gambar 6 Hasil pencarian 'child psychology' menggunakan filter `subject`

Catatan:
Hasil pencarian dengan filter `subject` menghasilkan jumlah pencarian yang lebih banyak, karena yang
dicocokkan adalah subjek dari bahan pustaka bukan judul atau frasa umum. Sehingga didapati bahan
pustaka bertema ‘psikologi anak’ yang tidak menggunakan atau mengandung frasa ‘psikologi anak’.
6.

Sekali lagi ulangi pencarian dengan kata kunci ‘psikologi anak’ (gunakan tanda kutip) atau ‘psikologi
ADJ anak’ (tanpa tanda kutip) menggunakan filter `title`. Pencarian ini bertujuan untuk menyaring
hasil pencarian hanya untuk bahan pustaka yang judulnya tepat sama dengan ‘psikologi anak’.
Sebagai contoh ‘Psikologi anak’, ‘Psikologi anak berkebutuhan khusus’, ‘Menyelami dunia anak :
curhat psikologi anak’ bukan ‘Membedah psikologi bermain anak’.

Gambar 7 Hasil pencarian 'psikologi ADJ anak' menggunakan filter `title`

7.

Gunakan operator NOT untuk mencari bahan pustaka ‘psikologi ‘ selain ‘psikologi anak’. Contoh
‘psikologi NOT anak’ (tanpa tanda kutip).

POWER SEARCH (ADVANCED SEARCH)
Power search menggabungkan beberapa elemen pencarian untuk memperketat hasil pencarian
dengan membatasi hasil berdasarkan kriteria‐kriteria tertentu. Pengguna bisa menggunakan beberapa filter
pencarian sekaligus sebagai contoh ‘author’ AND ‘title’. Operator logika bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Tambahan pula, pengguna dapat memilih beberapa elemen filter tambahan, seperti ‘language’, ‘format’,
‘type’, ‘location’, bahkan pengurutan hasil bisa diatur berdasarkan nama pengarang, subjek, relevansi juga
berdasarkan tahun terbit baik itu secara ascending (urut dari atas ke bawah) maupun descending (urut dari
bawah ke atas).

PRAKTIK
1.

Buka webopac.uksw.edu, kemudian klik ‘Power Search’.

Gambar 8 Tampilan power search

2.

Masih menggunakan kata kunci pencarian ‘psikologi anak’, namun kali ini dengan fitur power search.
Gunakan filter words or phrase ‘psikologi anak’AND author ‘Kartono’, location `Library 4th. Floor, CIRC
Station`, sort by ‘New to Old’.

Gambar 9 Filter pencarian power search

Catatan:
Filter pencarian di atas digunakan untuk mencari bahan pustaka yang words or phrase‐nya mengandung
frasa `psikologi anak` dengan author ‘Kartono, Kartini’ yang berlokasi di ‘Library 4th. Floor, CIRC Station’
(buku yang bisa disirkulasikan atau dipinjamkan), lalu urutkan berdasarkan tanggal terbit, `New to Old` (dari
baru ke lama).

Gambar 10 Hasil pencarian menggunakan power search

BROWSE
Selain power search, pengguna juga dapat melakukan pencarian dengan browse atau call number.
Browse pada dasarnya sama seperti pencarian biasa, tetapi hasil pencarian ditampilkan dengan cara berbeda.
Yang ditampilkan (browse list) hanyalah bahan pustaka dan jumlah bahan pustaka. Sebagai contoh, pencarian
dengan kata kunci ‘psikologi anak’ dan filter title, akan menghasilkan daftar judul bahan pustaka yang tepat
atau mendekati kata kunci pencarian beserta jumlah bahan pustaka.

Gambar 11 Tampilan fitur browse

Gambar 12 Hasil pencarian (browse list) dengan fitur browse.

CALL NUMBER
Pencarian dengan call number digunakan jika pengguna mengingat nomor panggil buku yang sudah
pernah dipinjam, sebagai contoh ‘302 M996p’. Pencarian ini juga akan menampilkan beberapa bahan pustaka
yang berada pada kelompok kelas yang sama dengan bahan pustaka yang dicari. Pengguna dapat menentukan
type dan location dari bahan pustaka.

Gambar 13 Tampilan pencarian menggunakan call number

Gambar 14 Hasil pencarian menggunakan call number

FIND IT FAST!
Fitur Find it Fast! membantu mempermudah dan mempercepat pencarian dengan mengelompokkan
bahan pustaka ke tema‐tema umum yang selanjutnya dibagi ke dalam tema‐tema khusus. Akan sangat
membantu jika topik pencarian Anda masih terlalu luas. Dengan 2 (dua) kali klik, pengguna bisa menemukan
bahan pustaka yang diinginkan.

Gambar 15 Tampilan fitur Find It Fast!

Gambar 16 Tampilan sub bagian dari fitur Find It Fast!

Gambar 17 Contoh tampilan hasil pencarian dengan fitur Find It Fast! (Health ‐ AIDS)

I NEED MATERIAL
I Need Material digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan pihak Perpustakaan terkait
ketersediaan bahan pustaka.

Gambar 18 Tampilan halaman I Need Material

PLACE HOLD
Gunakan place hold untuk memesan bahan pustaka, jika ternyata semua eksemplar buku di sirkulasi
sedang dalam pinjaman. Dengan menggunakan fitur ini, Anda akan ditempatkan dalam sebuah antrian
pemesan. Jika eksemplar buku telah kembali, pemustaka akan berkesempatan untuk meminjam buku yang
dimaksud. Buku tersebut harus diambil dalam waktu 3 hari dan jika dalam 3 hari buku tidak diambil, maka
buku tersebut akan dipinjamkan ke pemustaka lain – jika masih ada pemustaka dalam antrian – atau
dikembalikan ke rak. Buku hanya bisa di‐hold jika tidak ada eksemplar yang tersedia di rak, selain itu hanya
bahan pustaka di layanan sirkulasi yang bisa di‐hold.

PRAKTIK
1.

Klik `I Need Material`, kemudian pilih `Place Hold`.

Gambar 19 Tampilan fitur Place Hold

2.
3.

Masukkan detail bahan pustaka yang akan dipesan. Seperti tanggal bahan pustaka dibutuhkan (date
needed by), keterangan, id, call number serta bahan pustaka id.
Cara kedua, dengan mencari terlebih dahulu bahan pustaka yang dibutuhkan. Jika ternyata semua
eksemplar bahan pustaka yang tersedia di layanan sirkulasi telah dipinjam, lakukanlah hold.

Gambar 20 Place Hold dari detail katalog.

4.

5.

Klik `Place Hold`. Jika sebelumnya pengguna telah login (lihat My Account) dengan memasukkan user
id dan pin, maka sistem tidak lagi akan meminta user id dan pin pengguna. Jika belum untuk
melanjutkan hold, masukkan user id dan pin terlebih dahulu.
Expiration date bersifat opsional, digunakan untuk membatasi jangka waktu pesanan. Jika
dikosongkan, sistem akan mengisikan expiration date sesuai pengaturan yang sudah ditentukan.

Gambar 21 User id dan pin yang diminta untuk melakukan hold (jika pengguna belum melakukan login)

6.

Klik `Ok`, untuk konfirmasi hold.

Gambar 22 Tampilan konfirmasi hold

Catatan:
Tampilan hold untuk bahan pustaka yang terdiri dari beberapa jilid akan sedikit berbeda. Akan terdapat
tambahan pilihan jilid yang akan di‐hold.

REQUISITION ADDITIONAL COPIES
Fitur ini digunakan untuk mengirimkan permintaan ke perpustakaan untuk menambah jumlah
eksemplar buku, jika ternyata jumlah buku tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman pemustaka.

Gambar 23 Tampilan fitur Requisition Additional Copies

SEARCH SERVICES
Fitur ini digunakan untuk meminta pustakawan untuk membantu pencarian bahan pustaka, tidak
hanya dalam katalog tetapi juga ke sumber lainnya. Form yang ada digunakan untuk membantu pustakawan
membatasi sumber pencarian, agar hasil pencarian akurat dan sesuai kebutuhan pemustaka.

Gambar 24 Tampilan fitur Search Services

RECOMMEND TO ORDER
Hampir sama seperti fitur requisition additional copies, fitur ini digunakan untuk meminta ke
perpustakaan untuk mengadakan eksemplar pertama (baru) sebuah bahan pustaka. Gunakan form untuk
mengisikan judul, penulis serta informasi‐informasi tambahan lainnya.

Gambar 25 Tampilan fitur Recommend to Order

Catatan:
Pengadaan atau penambahan bahan pustaka bergantung sepenuhnya pada kebijakan perpustakaan.

CONTACT US
Gunakan fitur ini untuk mengirimkan pertanyaan, saran atau kritik ke perpustakaan.

Gambar 26 Tampilan fitur Contact Us

MY ACCOUNT
Untuk dapat menggunakan fitur‐fitur dalam My Account, Anda terlebih dahulu harus login dengan
menyediakan user id dan pin Anda. Form login terdapat pada sisi kanan atas halaman OPAC.

Gambar 27 User id dan pin, pada sisi kanan atas.

Gambar 28 Tampilan login, jika pengguna salah memasukkan kombinasi user id dan pin.

Catatan:
User id adalah NIM, sedangkan PIN disesuaikan dengan tanggal lahir, dengan format ddmmyyy.

Gambar 29 Tampilan My Account setelah login

REVIEW MY ACCOUNT
Halaman ini menampilkan informasi‐informasi seputar peminjaman buku, antara lain daftar buku pinjaman
berikut tanggal kembali, tagihan baik itu denda atau biaya penggunaan layanan (contoh PRINTING), daftar
buku yang dipesan (HOLD) juga daftar pertanyaan, kritik atau saran yang dikirimkan ke perpustakaan.

Gambar 30 Tampilan daftar pinjaman, pesanan (hold) serta tombol untuk melihat pesan

Gambar 31 Tampilan pesan yang dikirimkan beserta respon dari Perpustakaan.

RENEW MY MATERIALS
Halaman ini digunakan untuk memperpanjang buku pinjaman. Pemustaka dapat memilih, buku apa saja yang
perlu diperpanjang. Buku hanya bisa diperpanjang sekali dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Gambar 32 Tampilan daftar buku yang akan diperpanjang

Gambar 33 Halaman konfirmasi perpanjangan pinjaman

PRAKTIK
1.
2.
3.
4.

Setelah login, klik ‘My Account’, kemudian pilih ‘Renew My Materials’.
Pilih ‘Renew All’, untuk memperpanjang semua pinjaman yang ada, atau ‘Select Item to Renew’
kemudian pilih buku mana saja yang akan diperpanjang.
Tekan ‘Renew Selected Items’ untuk melanjutkan proses perpanjangan pinjaman.
Selanjutnya, akan muncul halaman konfirmasi. Klik ‘Ok’ untuk mengkonfirmasi perpanjangan
pinjaman.

USER PIN CHANGE
Halaman ini digunakan untuk mengganti pin (password). Maksimal panjang pin adalah 10 (sepuluh) karakter.

Gambar 34 Tampilan fitur User PIN Change

PRAKTIK
1.
2.
3.
4.

Setelah login, klik ‘My Account’, kemudian pilih ‘User PIN Change’.
Masukkan PIN lama, kemudian masukkan PIN baru, dengan sama, pada kedua form.
Untuk menghapus form, tekan ‘Reset Query Values’.
Untuk mengkonfirmasi penggantian PIN, tekan ‘Change PIN’.

Catatan:
Disarankan untuk mengganti PIN untuk meningkatkan keamanan akun.

PERTANYAAN
Layangkan pertanyaan Anda melalui:
Email

: library@adm.uksw.edu atau nelfrits.christopher@staff.uksw.edu

Website : http://library.uksw.edu/page/kontak
Twitter :@swcuLib

