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Abstrak: Katalog atau katalogus adalah daftar buku yang dimiliki satu atau 
beberapa perpustakaan dan disusun menurut sistem tertentu. Katalogisasi 
atau pengakatalogan merupakan suatu proses mengkatalog suatu bahan 
pustaka (buku dan non buku). Tujuan dari pembuatan katalog di 
perpustakaan adalah untuk mempublikasikan bahan pustaka melalui suatu 
daftar yang ditulis oleh seseorang pada tahun tertentu dan dengan judul 
tertentu dikumpulkan dalam satu daftar (entry). Hadirnya  katalog online 
atau yang lazim di sebut OPAC (Online Public Acces Catalog) menjadikan 
satu pilihan yang paling banyak diminati oleh pengguna perpustakaan saat 
ini. Akan tetapi sebagai seorang kataloger dasar-dasar dan prinsip-prinsip 
pengkatalogan tetap menjadi acuan utama dalam membuat katalog di 
perpustakaan. Katalogisasi deskriptif adalah proses mendeskrisikan unsur- 
unsur sebuah bahan pustaka untuk membuat katalog. 

 
Kata kunci: Katalog, OPAC, Katalogisasi 

 
 

Pendahuluan 
 

Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah. Diadakannya 

perpustakaan sekolah adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di 

lingkungan sekolah yang bersangkutan, khusunya para guru dan murid. Ia berperan sebagai 

media dan sarana untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di tingkat sekolah. Oleh 

karena itu, ia merupakan bagian integral dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat 

sekolah (Yusuf, 2007: 2). 

Terdapat beberapa jenis perpustakaan yang tersebar di masyarakat, salah satunya adalah 

perpustakaan sekolah. Menurut Bafadal, perpustakaan sekolah adalah “kumpulan bahan pustaka, 

baik berupa buku-buku maupun bukan buku (non book materials) yang diorganisasi secara 

sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat membantu murid-murid dan guru-guru dalam 

proses belajar mengajar di sekolah”. (Bafadal, 2006). 

Dari pengertian perpustakaan sekolah tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa manfaat 

perpustakaan sekolah adalah membantu murid-murid dan guru-guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Agar perpustakaan sekolah dapat berrfungsi seperti disebutkan diatas, perlu adanya, 

sarana temu kembali informasi yang sistematis dan akurat. Sarana temu kembali di perpustakaan 

yang lajim digunakan adalah katalog. 
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Katalogisasi adalah proses pembuatan katalog. Di dalam katalog dicantumkan data-data 

dari sebuah koleksi baik mengenai fisik maupun isi koleksi. Dengan mencantumkan data-data 

tersebut diharapkan para pemakai dapat melakukan penelusuran informasi atau bahan pustaka 

dengan cepat dan tepat. 

Dalam katalogisasi yang menjadi sasaran adalah pengolahan entri utama dari sebuah  

buku dan hasilnya dicantumkan dalam katalog. Yang dimaksud dengan entri utama adalah uraian 

katalog yang dibuat pertama kali, terdiri atas tajuk dan unsure-unsur lainnya. Tajuk biasanya 

berupa nama pengarang. 

Ada dua macam kegiatan pembuatan katalog; yaitu: katalogisasi deskriptif dan 

katalogisasi subyek. Katalogisasi deskriptif berusaha menampilkan diskripsi fisik atau diskripsi 

bibliografi dari bahan pustaka disertai dengan penentuan entri utama, serta entri tambahannya. 

Sedangkan katalogisasi subyek menampilkan subyek buku berupa tajuk subyek dan notasi 

klasifikasi. 

Pedoman Katalogisasi Deskriptif 
 

• International Standard Bibliographic Description (ISBD ), 
 

• Peraturan Katalogisasi Indonesia oleh Perpustakaan Nasional RI. 
 

• Anglo American Cataloguing Rules Edisi 2 (AACR2), 
 

• Daftar Tajuk Nama-nama Pengarang Indonesia 
 

• Daftar Tajuk Seragam untuk Nama Geografi dan Badan Korporasi Indonesia. 
 

Perkembangan pedoman, saat ini di Indonesia masih terjadi wacana adanya pergantian pedoman 

katalogisasi deskriptif antara menggunakan AACR3 atau RDA (Resource Description and 

Access ). Sejak bulan Oktober 2007, British Library, Library and Archives Canada, the Library 

of Congress, dan Perpustakaan Nasional Australia, sepakat untuk mendukung implemtasi RDA 

melalui berbagai pelatihan, uji-coba, pengembangan, serta program sosialisasi, sehingga 

memberikan cukup waktu untuk perpustakaan yang akan menerapkannya. 
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Tujuan katalogisasi deskriptif adalah: 

 
1. Mengenali suatu koleksi yang diproses sehinga dapat memberikan informasi kepada 

pemakai dan dapat membedakan dengan koleksi lainnya. 

2. Memberikan karakteristik pada suatu koleksi yang dapat membantu para pemakai dalam 

memilih koleksi yang diperlukan 

3. Menempatkan entri uatama pada tajuk yang paling menguntungkan pemakai 
 

 
Fungsi dari katalog adalah: 

 
1. Mencatat setiap karya-karya seseorang pada tajuk yang sama 

2. Menyusun entri pengarang secara tepat sehingga karya-karya seseorang berada pada tajuk 

yang sama 

3. Mencatat entri subyek dari karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan 

4. Mencatat semua judul karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan 

5. Membuat penunjukan dari entri yang tidak digunakan kepada entri yang digunakan di 

perpustakaan 

6. Memberikan petunjuk di mana buku disusun dalam rak 

7. Memberikan uraian tentan setiap karya yang dimiliki oleh perpustakaan sehinga pemakai 

mendapat informasi lengkap tentan karya tersebut. 

 
 

Bentuk  Katalog Perpustakaan 

 
1. Katalog Berkas 

 
Katalog berkas adalah katalog yang terbuat dari lembaran kertas, biasanya berukuran 10 

x 15 cm. Untuk menyatukan lembaran-lembaran lepas tersebut biasanya pada bagian kiri diberi 

lubang kemudian diikat menjadi satu atau dibendel. Masing-masing bendel berisi 500 hingga 600 

lembar katalog. 

2. Katalog Buku 

 
Adalah katalog yang berbentuk buku, tiap halaman dapat memuat beberapa data katalog. 

Katalog buku ini biasanya dibedakan menurut judul, pengarang dan subyek bahan pustaka yang 
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disusun secara alfabetis. Katalog ini praktis, mudah digunakan. Kelemahannya petugas akan 

mengalami kesulitan bila ada penambahan buku baru. 

4. Katalog Kartu 

\Katalog kartu terbuat dari kartu yang mempunyai ukuran 12,5 cm x 7,5 cm . Dengan 

ketebalan 0,025 cm (kurang lebih sama tebalnya dengan Karton manila). Setiap. kartu berisi satu 

data katalog. Kartu katalog ini disusun berdasarkana alfabetis berasarkan entri nama pengarang, 

judul dan subyek bahan pustaka. Ada kalanya penataan di laci katalog, semua kartu dijadikan 

satu yang disusun secara kamus. 

5. Katalog Terpasang (OPAC) 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, katalog perpustakaan juga mengalami 

perkembangan. Dengan ditemukanya aplikasi teknologi informasi untuk perpustakaan, maka 

banyak perpustakaan yang sudah menerapkan penelusuran katalog dengan menggunakan 

komputer. Karena basisdata perpustakaan sudah dapat menampung data bibliografis dari bahan 

pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dengan diterapkannya teknologi komputer sebagai 

katalog, memjadikan pekerjaan kataloger lebih praktis, dan bagi pengguna perpustakaan yang 

menggunakan katalog, bisa lebih mudah dan praktis dalam menelusur bahan pustaka suatu 

perpustakaan. 

Pedoman Katalogisasi Deskriptif 

 
• International Standard Bibliographic Description (ISBD ), 

 
• Peraturan Katalogisasi Indonesia disusun oleh Perpustakaan Nasional RI. 

 
• Anglo American Cataloguing Rules Edisi 2 (AACR2), 

 
• Daftar Tajuk Nama-nama Pengarang Indonesia 

 
• Daftar Tajuk Seragam untuk Nama Geografi dan Badan Korporasi Indonesia. 

 
Sumber Utama Deskripsi Bibliografi 

 
Dalam kegiatan pembuatan katalog diskriptif, maka pengkatalog melakukan kegiatan 

diskripsi bibliografi secara fisik dari bahan pustaka yang diolahnya. Untuk itu pengkatalog  perlu 
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mengetahui sumber-sumber utama dalam pembuatan katalog diskriptif tersebut. Sumber-sumber 

itu adalah: 

1. Kulit buku, kadang-kadang mencantumkan judul buku (cover title). Akan tetapi, pada 

kegiatan katalogisasi, judul buku pada kulit buku ini tidak penting karena informasi yang 

diutamakan adalah judul utama yang terdapat pada halaman judul 

2. Halaman judul, yang memuat judul sebenarnya, nama pengarang, keterangan edisi, kota 

terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Halaman judul ini merupakan sumber primer (sumber 

utama) dalam pembuatan katalog. 

3. Halaman balik judul, yang sering disebut dengan halaman copyright. Halaman ini banyak 

memuat informasi penting seperti; 

 keterangan kepengarangan 

 judul asli dari karya kepengarangan 

 kota terbit dan nama penerbit 

 tahun terbit dan copyright 

 keterangan edisi 

4. Halaman lain, seperti kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, teks , indeks, bibliografi, dll. 

Sumber informasi utama untuk ke tujuh daerah tersebut di atas dapat diambil dari unsur- 

unsur sebagai berikut: 

Daerah Sumber 

- judul dan pengarang - halaman judul 

- edisi - halaman judul, dan halaman lainnya 

- impressum - halaman judul, dan halaman lainnya 

- kolasi - seluruh halaman buku 

- seri - halaman judul, dan halaman lainnya 

- ISBN - halaman judul, dan halaman lainnya 
 
 

Unsur-Unsur Deskripsi Bibliografi 

 
Pencatatan deskripsi bibliografi sebuah buku terdiri atas beberapa bagian atau unsur atau 

daerah, yaitu: 
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1. Daerah judul/pernyataan kepengarangan 

2. Daerah edisi 

3. Daerah impresum (kota terbit, nama penerbit, tahun terbit) 

4. Daerah kolasi 

5. Daerah keterangan seri 

6. Daerah catatan 

7. Daerah ISBN dan harga 

8. Daerah Jejakan 

Informasi yang diberikan oleh sebuah katalog ada yang bersifat lengkap, tetapi ada yang 

bersifat sederhana. Tiga unsur pertama, yaitu informasi tentang judul/pernyataan kepengarangan, 

edisi, impresum dan ditambah dengan kolasi merupakan data informasi katalog sederhana. 

Susunan dan Tanda Baca Katalog 

a. Daerah judul dan kepengarangan 

- judul sebenarnya 

- (=) judul paralel/sejajar 

- (:) judul lain/anak judul 

- ( / ) pengarang pertama 

- ( , ) pengarang kedua 

b. Derah Edisi 

- (.--) pernyataan edisi 

- ( / ) pernyataan kepengarangan yang pertama sehubungan dengan edisi 

c. Daerah empressum 

- (. --) kota terbit 

- ( : ) penerbit 

- ( , ) tahun terbit 

d. Daerah kolasi 

- ( . -- ) jumlah halaman 

- ( : ) ilustrasi 

- ( ; ) ukuran (cm.) 

e. Daerah seri 

- pernyataan seri 
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- nomor seri 
 
 

Tajuk Entri Utama 

 
Yang dimaksud dengan tajuk entri Utama adalah kata-kata pertama yang terdapat dalam 

entri katalog sebagai dasar penyusunan katalog. Tajuk entri ada yang berupa nama orang dan 

nama badan korporasi. 

Untuk menentukan tajuk entry utama dan tambahan, diperlukan beberapa ketentuan atau 

peraturan, yang terdiri dari: 

1. Karya pengarang tunggal: bila suatu karya disusun oleh seorang pengarang maka tajuk entry 

utama jatuh pada pengarang tersebut. 

2. Karya pengarang ganda: bila suatu karya dikarang oleh dua orang atau lebih bersama-sama 

menciptakan suatu karya ada dua macam bentuk yang terdiri dari: 

a. karya pengarang ganda, 2 atau 3 orang, bila suatu karya dikarang oleh 2 atau 3 orang dan 

seorang diantaranya merupakan seorang pengarang utama, sedang pengarang yang lain 

disebut pengarang pebantu. Maka tajuk entry utama jatuh pada pengarang utama. 

b. Karya lebih dari 3 orang, bila suatu karya dikarang oleh lebih dari 3 orang tanpa ada 

pengarang utama, maka tajuk entry utama jatuh pada judul yang ada pada halaman judul. 

c. Karya editor atau penyunting, tajuknya pada judul karya, jika pengarangnya utamanya 

disebut ketentuannya sama dengan butir 1,2,3 di atas. 

d. Karya anonim (tidak disebut pengarangnya), tajuknya pada judul. 

e. Karya kumpulan, tajuknya ditentukan pada judul (jika ada judul kolektif). 
 
 
Penentuan Bentuk Tajuk Entry Utama 

Di dalam membuat tajuk entry utama, ada beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Nama Indonesia, tajuk pada nama atau kata terakhir (nama keluarga/marga). 

Misalnya: 

Mamik Slamet Slamet, Mamik 

Basuki Abdullah Abdullah, Basuki 

Prof. Dr. dr. Bambang Parikesit Parikesit, Bambang 
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2. Nama Barat, tajuknya pada nama Keluarga (Surname) 

Misalnya: 

John Lenon Lenon, John 

David Bekham Bekham, David 

Barach Obama Obama, Barach. 

3. Nama Cina, tajuknya pada pada nama keluarga justru terletak pada bagian depan. 

Misalnya: 

Liem Swi King Liem, Swi King 

Tan Kim Hong Tan, Kim Hong 

4. Nama yang menggunakan unsur sisipan berupa nasab seperti bin, ibn, nan kata utama 

ditetapkan pada bagian nama sebelum unsur sisipan. 

Misalnya: 

Abdullah bin Nuh Abdullah bin Nuh 

Osamah bin Laden Osamah bin Laden 

Abas Sutan Pamuntjak nan Sati Pamuntjak nan Sati, Abas Sutan 

5. Badan Korporasi 

Bahan pustaka yang pertanggungjawabannya berupa badan korporasi, tajuknya dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Badan Pemerintah, tajuknya nama negara. 

Misalnya: 

Departemen Agama, tajuknya Indonesia. Departemen Agama 

Departemen Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Departemen Pendidikan … 

b. Badan Bawahan yang tidak dikenal, 

Misalnya: 

Fakultas Ekonomi UB Universitas Brawijaya. Fakultas Ekonomi 

Perpustakaan IPB Institut Pertanian Bogor. Peppustakaan 

c. Badan bawahan yang Khas atau non departemen. 

Misalnya: 

LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional 

IDI Ikatan Dokter Indonesia 
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d. Kitab-kitab Suci 

Gunakan judul seragam untuk tajuk kitab suci, yakni judul yang umumnya dikenal dalam 

bahasa Indonesia. 

Misalnya: 

Surah Al-Kafiruun Al-Qur’an. Surah Al-Kafiruun 

Surah Yasin Al-Qur’an. Surah Yasin 

Juz Amma Al-Qur’an. Juz Amma 

e. Produk perundang-undangan 

Tajuk untuk produk perundang-undangan ditentukan di bawah yurisdiksi yang 

mengeluarkan. Contoh: 

Indonesia. Undang-Unadang dan peraturan 

Indonesia. Presiden. …. 

Indonesia. Menteri Agama ….. 

Kediri. Walikota. …. 

 

Contoh Kartu Katalog 
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Contoh Katalog Terpasang (OPAC) 
 

 
Contoh OPAC Perpustakaan UM 

 

 
Contoh OPAC Senayan 
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PENUTUP 

 
Dengan kita mengetahui unsur-unsur sebuah bahan pustaka, kita akan bisa 

memasukkannya unsur-unsur tersebut ke dalam basisdata katalog yang ada di server aplikasi 

senayan. Setelah unsur-unsur tersebut benar dan akurat berada di server maka akan terwujud 

suatu sistem pengkatalogan Online Publuc Access Catalog, atau katalog yang bisa di akses 

secara online baik melalui jaringan komputer yang ada, baik secara jaringan lokal intranet atau 

jaringan global internet. 
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