
1  

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI SENAYAN UNTUK 
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN 

SEKOLAH 
Gatot Subrata 

 
Abstrak: Pengolahan bahan pustaka perpustakaan sekolah dengan menggunakan 
senayan.Senayan adalah Open Source Software (OSS) berbasis web untuk 
memenuhi kebutuhan automasi perpustakaan (library automation) skala kecil  
hingga skala besar. Dengan tur yang cukup lengkap dan masih terus aktif 
dikembangkan, Senayan sangat cocok digunakan bagi perpustakaan yang memiliki 
koleksi, anggota dan staf banyak di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal 
(intranet) maupun Internet. Senayan adalah multi-platform, yang artinya bisa 
berjalan secara native hampir di semua Sistem Operasi yang bisa menjalankan 
bahasa pemrograman PHP dan RDBMS MySQL. Senayan sendiri dikembangkan di 
atas platform GNU/Linux dan berjalan dengan baik di atas platform lainnya seperti 
Unix *BSD dan Windows. 

 
Kata Kunci: Aplikasi Perpustakaan Seyanan, pengolahan bahan pustaka 

 
PENDAHULUAN 

Kenyataan bahwa pada era informasi abad ini, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT 

(Information and Communication Teclznology) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan global, oleh karena itu setiap institusi termasuk perpustakaan berlomba untuk 

mengintegrasikan "ICT" guna membangun dan memberdayakan sivitas akademikanya berbasis 

pengetahuan agar dapat bersaing dalam era global. Dalam menyikapi perkembangan ICT pada era 

informasi tahun ini, Perpustakaan berbasis teknologi informasi (komputerisasi) sangat di butuhkan.. 

Keberadaan perpustakaan berbasis komputerisasi dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan proses 

layanan pada pengguna perpustakaan sehingga dapat memperlancar proses belajar-mengajar di 

lingkungan Sekolah. Selain itu sistem ini dapat membantu manajemen perpustakaan serta dapat 

meningkatkan Efektifitas dan efisiensi penatalaksanaan perpustakaan. 

Pustakawan berpotensi menjadi seorang manajer informasi. Peranan baru itu mensyaratkan 

penguasaan berbagai macam keterampilan, pengetahuan dan kemampuan. Dengan begitu, mereka 

dapat mengakses dan menyebarkan informasi berbantuan komputer dan teknologi telekomunikasi 

dari perpustakaannya. Salah satu pendekatan yang sangat mungkin dilakukan dalam hal ini ialah 

dengan memanfaatkan teknologi internet. Pustakawan secara proaktif dapat memperkenalkan 

perpustakaannya ke lingkungan sekolah, bisnis, institusi, akademis dan masyarakat seluas-luasnya 

melalui situs web. 

Sekarang bukan jamannya lagi mencari-cari buku dari kartu katalog kusam di perpustakaan. 

Peran Teknologi Informasi (TI) telah banyak digunakan untuk memudahkan para pengguna 

perpustakaan menemukan buku favoritnya. Dengan hanya mengetik judul buku atau nama 

pengarang maupun subyek pada layar komputer, informasi mengenai posisi serta keberadaan buku 

yang kita cari pun akan segera tersaji di layar komputer. 
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Perkembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi bagi pengelola perpustakaan dapat 

membantu pekerjaan di perpustakaan melalui fungsi otomasi perpustakaan, sehingga proses 

pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitikberatkan 

pada bagaimana mengontrol sistem administrasi layanan secara otomatis terkomputerisasi. 

Sedangkan bagi pengguna dapat membantu mencari sumber informasi yang diinginkan dengan 

menggunakan catalog on-line yang dapat diakses melalui jaringan local maupun internet, sehingga 

pencarian informasi dapat dilakukan kapan dan dimanapun ia berada. 

Idealnya, setiap perpustakaan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk 

mendukung pengelolaan koleksi perpustakaan. Diperlukan beberapa perangkat untuk pengelolaan 

perpustakaan berbasis Teknologi Informasi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Aplikasi Teknologi Informasi Untuk Otomasi Perpustakaan 

Beberapa perangkat lunak aplikasi untuk otomasi perpustakaan dianratanya 

CDS/ISIS,Winisis, Sipisis, Open Biblio, PHP Mylibrary, OtomigenX, Athenaeum, Ibra, dan 

Senayan Library Management System. Dalam tulisan ini digunakan Senayan Library Management 

System atau disingkat Senayan sebagai sarana Otomasi pengolahan bahan pustaka buku di 

Perpustakaan Sekolah. 

Senayan adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan (library management 

system) sumber terbuka (open source) yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi web yang 

dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia ini dibangun dengan menggunakan PHP, basis data MySQL, dan pengontrol versi Git. 

Pada tahun 2009, Senayan memenangi INAICTA 2009 untuk kategori open source. 

Senayan pertamakali di gunakan di Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional. 

Pengembangan Senayan dilakukan oleh SDC (Senayan Developers Community). Di koordinir oleh 

Hendro Wicaksono, dengan Programmer Arie Nugraha, Wardiyono. Sementara dokumentasi 

dikerjakan oleh Purwoko, Sulfan Zayd, M Rasyid Ridho, Arif Syamsudin. Belakangan, mereka 

mendapat bantuan dari Tobias Zeumer, programer dari Jerman. Zeumer mengganti program 

multibahasa Senayan dengan PHP Gettext, standar program multibahasa di lingkungan peranti lunak 

sistem terbuka. Dia menambahkan fitur bahasa Jerman pada Senayan, 

B. Modul Pengolahan Bahan Pustaka Senayan 

Dalam aplikasi teknologi informasi Senayan versi Senayan3-Stable14 Portable, Modul 

Bibliography (sebagai Modul pengolahan bahan pustaka) terdapat menu-menu sebagai berikut: 

Menu Daftar Katalog, Tambah Katalog Baru (Entry data), Daftar Koleksi, Daftar Koleksi Keluar, 

Layanan Z 3950, P2P Service, Pencetakan Label, Cetak Barcode Koleksi, Impor Data, Ekspor Data, 

Item Import, dan Item Export. 
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1. Daftar Katalog 

Menu ini digunakan untuk melihat data bibliografi yang sudah ada dalam basisdata Senayan. 
Informasi yang dimunculkan dalam menu ini adalah: Judul, pengarang, ISBN/ISSN, Kopi dan 
Perubahan Terakhir (Last Update). Menu ini memungkinkan kita untuk dapat mengurutkan daftar 
berdasar Judul, ISSN/ISBN, Kopi dan juga Perubahan. Dengan menu ini pula, bibliografi dapat 
dicari untuk di edit atau di hapus. 

 

Gambar 1 Daftar Katalog 
 

Berikut langkah untuk mengedit atau menghapus bibliografi lewat menu Daftar Katalog: 

 Cari bibliografi yang akan diubah dengan mengetikkan judul pada Pencarian, pilih 
ruas/field kemudian klik Pencarian 

 Setelah ditemukan, check box data yang akan di hapus lalu klik Hapus Data Terpilih atau 
klik icon edit (sebelah kiri judul) untuk mengedit . 

 Muncul tampilan data bibliografi yang masih di disable. 
 Aktifkan mode edit dengan klik icon Edit di pojok kanan bawah atau pojok kanan atas. 
 Edit bagian yang perlu, kemudian klik Perbarui. 

 
 

2. Tambah Katalog Baru (Entry data) 

Menu ini digunakan untuk menambah bibliografi baru, klik pada Tambah Katalog Baru 
(Add New Bibliography).Maka akan muncul layar seperti dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2: Lembar Kerja (Form) untuk menambah data bibliografi/Katalog 

Metadata yang harus kita isikan adalah: 



4  

 Judul : Judul bahan pustaka 
 Edisi : Pernyataan edisi 
 Detail Spesifik: Berisi informasi khusus bibliografi, misalnya: skala pada peta, catatan serial 

yang dimiliki. 
 Pengarang : Kepengarangan 

 
Gambar 3 Pop-up Pemasukan Nama Pengarang 

 

Gambar 4 Pemberitahuan Penambahan Data Pengarang Berhasil 
 
 GMD : General Material Designation 

 
Gambar 5 Jenis Bahan Pustaka 

 Kala Terbit: Frekuensi terbitan berkala, isian ini mengambil data dari Master File. Jika field ini 
diisi, maka data bibliografinya akan terdeteksi sebagai serial dan muncul di modul serial 
control. 
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Gambar 6 Pilihan untuk Bahan Pustaka Serial 

 ISBN/ISSN : Nomor ISBN atau ISSN 
 Klasifikasi : Nomor klasifikasi koleksi (DDC, UDC atau lainnya). Class ini akan sangat berguna 

dalam proses Stock Take. 
 Penerbit : Nama Penerbit, diambilkan dari data yang ada pada Master File 
 Tahun Terbit : Tahun Terbit 
 Tempat Terbit : Tempat Terbit 
 Kolasi : Kolasi/Deskripsi Fisik 
 Judul Seri : Judul seri (jika ada) 
 No. Panggil : Nomor Panggil Bahan Pustaka 
 Subyek/Subjek : Topic/subyek. Data ini juga dapat diambil dari Master File 

 
Gambar 7 Pop-up Isian Subyek 

 
Gambar 8 Pemberitahuan Penambahan Subyek Berhasil 

 Bahasa : Pilihan bahasa dokumen 
 Catatan : Catatan penting berkaitan dengan bibliografi 
 Gambar Sampul : Gambar (biasanya sampul) yang menunjukkan identitas koleksi. Gambar ini 

akan muncul di OPAC. 
 Lampiran : Dapat diisi dengan file yang berkaitan dengan koleksi (misalnya hasil scan halaman 

daftar isi koleksi bersangkutan), atau file multimedia dari data bibliografi yang 
bersangkutan. File yang dapat diupload adalah file yang berekstensi .pdf .rtf .txt .odt 
.odp .ods .doc .xls .ppt .avi .mpeg .mp4 .flv .mvk .wmv .jpg .jpeg .png .gif .ogg .mp3 
.wma .csv. Jika yang diupload adalah file multimedia, maka nantinya senayan akan 
memutar secara streaming dengan program Flowplayer dan tidak dapat diunduh. 
Sedangkan jika file yang diupload adalah file non multimedia, maka file tersebut 
dapat didownload. (Contoh pemutaran file multimedia ada di bagian OPAC). File 
yang diupload bisa lebih dari satu file, dan dapat diset Public (dapat dilihat oleh user) 
atau Private (berdasar jenis keanggotaan). 
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 Tidak Ditampilkan di OPAC : 
 Tunjukkan: Data Bibliografi bisa diakses melalui OPAC. 
 Sembunyikan: Data Bibliografi tidak dapat diakses melalui OPAC 

 Pomosikan Ke Beranda : untuk mengatur sebuah bibliografi, apakah akan ditampilkan di 
halaman depan atau tidak 

 Label : Untuk memberikan informasi khusus tentang bibliografi. label dapat didefinisikan pada 
menu Master File. Secara default Senayan mempunyai tiga label: New Title, Favorite 
Title dan Multimedia 

 
 
Setelah data kita isikan, klik Simpan. Jika berhasil maka sistem akan memunculkan informasi 
bahwa data bibliografi, file dan gambar telah sukses di simpan. 

 
Gambar 9 Pemberitahuan Proses Input Data Katalog Telah Berhasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 
10 Fasilitas Edit Siap Diaktifkan 

Langkah selanjutnya Klik EDIT yang ada di pojok kanan atas lembar kerja, Setelah form Edit aktif, 
lakukan pemasukan nomor register. Cara menambah item ini adalah dengan klik pada Tambah Data 
Koleksi di Field Item(s) Data, maka akan muncul pop-up window seperti gambar berikut ini : 



7  

 
Gambar 11 Pop-up Pemasukan Nomor Register (Item) 

Sebuah form dimana kita dapat memasukkan item. Letaknya dibawah field Edition. Tugas 
berikutnya adalah memasukkan Item (nomor register). Item dapat dipahami sebagai kopi dari bahan 
pustaka dimana setiap item memiliki kode barcode (Item Code) yang unik. Kode inilah yang 
merupakan kode unik yang mewakili tiap eksemplar bahan pustaka. Setelah diketikkan klik Simpam 

 
Gambar 12 Pemasukan Nomor Register Berhasil 
Setelah proses memasukkan nomor registrasi sesuai dengan jumlah eksemplar, klik diperbaruhi 

 
Gambar 13 Pembaharuan Data Bibliografi Telah Berhasil 

 
Layar tidak akan berganti, namun akan bertambah. Tambahannya adalah sebuah form dimana kita 
dapat memasukkan item. Letaknya dibawah field Edition. Tugas berikutnya adalah memasukkan 
Item. Item dapat dipahami sebagai kopi dari koleksi dimana setiap item memiliki kode barcode 
(Item Code) yang unik. Kode inilah yang merupakan kode unik yang mewakili tiap eksemplar 
koleksi. Cara menambah item ini adalah dengan klik pada Add New Item, maka akan muncul pop- 
up window seperti gambar berikut ini : 

 
 
 

3. Menu Daftar Koleksi 

Menu ini digunakan untuk melihat item yang ada dalam basisdata Senayan. Informasi yang 
ada dalam menu ini adalah: Kode Koleksi (Nomor Register), Judul, pengarang, Tipe Koleksi, 
Lokasi, Klasifikasi, dan Perubahan Terakhir (Last Update). 
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Gambar 14 Daftar Koleksi 

 
Dengan menu ini dapat pula dilakukan proses edit dan hapus item. Berikut langkah untuk 
mengedit atau menghapus item: 

 Cari kode koleksi/item yang akan diubah/hapus dengan mengetikkan judul atau kode 
koleksi/ item pada kolom Pencarian, kemudian klik Pencarian. 

 Setelah ditemukan, check box data yang akan di hapus lalu klik Hapus Data Terpilih atau 
klik icon edit (sebelah kiri judul) untuk mengedit . 

 Muncul tampilan data item yang masih di disable. Aktifkan mode edit dengan klik icon Edit 
di pojok kanan bawah atau pojok kanan atas. 

 Edit bagian yang perlu, kemudian klik Perbaharui. 
 
 
 

Berikut langkah untuk mengedit atau menghapus bibliografi lewat menu Bibliographic List: 

 Cari bibliografi yang akan diubah dengan mengetikkan judul pada Search Bibliografi, pilih 
field kemudian klik Search 

 Setelah ditemukan, check box data yang akan di hapus lalu klik Delete Selected Data atau 
klik icon edit (sebelah kiri judul) untuk mengedit . 

 Muncul tampilan data bibliografi yang masih di disable. 
 Aktifkan mode edit dengan klik icon Edit di pojok kanan bawah atau pojok kanan atas. 
 Edit bagian yang perlu, kemudian klik Save Change. 

 

Gambar 15 Pilihan Data Bibliografi yang Akan Diedit 
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Gambar 16 Data Bibliografi Siap Diedit 

Setelah diedit dan  Klik Diperbahui, maka  muncul pemberitahuan 

 

Gambar 17 Edit Data Bibligrafi Berhasil Diproses 

Apabila ingin menghapus data bibliografi, Pilih data yang akan dihapus dengan Klik(centang) 

kotak putih yang ada di bawah Delete. 

 

Gambar 18 Pilihan Data Bibliografi yang Akan Dihapus 

Setelah data bibliografi yang akan dihapus sudah dipilih Klik Hapus Data Terpilih 
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Gambar 19 Konfirmasi Untuk Penghapusan Item Data Bibliografi 
 

Gambar 20 Proses Penghapusan Item Data Bibliografi Telah Berhasil 

4. Menu Daftar Koleksi Keluar 

Menu ini memberikan informasi tentang koleksi yang sedang dipinjam dalam basisdata 
Senayan. Informasi yang ada dalam menu ini adalah: Kode Koleksi (Nomor Register), ID Anggota 
(Nomor Anggota Peminjam), Judul Koleksi, Tanggal Pinjam, Tanggal Harus Kembali. Pada menu 
Daftar Koleksi keluar bisa digunakan untuk melihat koleksi yang dipinjam dan dapat juga untuk 
mencari koleksi berdasaran Kode Koleksi (nomor register) ataupun untuk mencari koleksi yang 
dipinjam melalui judul koleksi. 

 

Gambar 20 Daftar Koleksi Keluar 

5. Menu Layanan Z 3950 

Pada menu ini memungkinkan perpustakaan pengguna senayan untuk mengambil koleksi 
dari perpustakaan Library of Congress (http://loc.gov). Pustakawan cukup memasukkan judul, 
pengarang atau ISBN/ISSN, kemudian Senayan akan mengambil data. Jika hasilnya lebih dari satu, 
maka pustakawan dimungkinkan untuk memilih koleksi yang diinginkan kemudian disimpan. 

Untuk efektifitas penggunaan Z39.50 dapat digunakan ISBN/ISSN, karena dengan ISBN/ISSN 
pencarian koleksi bisa lebih akurat. 

 
Gambar 21: Proses awal Z39.50 
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Gambar 22: Proses kedua Z39.50 

 
Gambar 23: Proses Ketiga Z39.50 

 
6. Menu P2P Service (Menu P2P Service) 

P2P Service merupakan fitur baru yang ada mulai Senayan3Stable14. Konsep dasar dari fitur 
ini adalah berbagi data bibliografi antar pengguna Senayan. P2P Service memanfaatkan fasilitas 
xml yang telah ada di senayan untuk berbagi koleksi bibligrafi. Untuk penggunaan P2P Service ini, 
cukup dengan klik P2P Service, isikan kata kunci dan pilih lokasi/url/perpustakaan yang dituju 
untuk pencarian. Jika sistem menemukan koleksi yang dicari, maka akan ditampilkan. 

Pencarian pada P2P Service ini dapat menggunakan pencarian spesifik model Boolean. 
Sebagai contoh Judul = Multimedia. Selain judul, pencarian detail dapat juga menggunakan 
pengarang, GMD dan subyek. 

 
Gambar 24 P2P Service 

 
 

7. Menu Pencetakan Label (Menu Labels Printing) 

Dengan menu ini kita dapat mencetak label koleksi berdasar data bibliografi yang sudah 
dimasukkan dalam Senayan. Berikut urutan mencetak label menggunakan menu Pencetakan Label 
(Labels Printing): 
 Klik Pencetakan Label, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 25: Pencetakan Label 

 Pilih bibliografi yang akan dicetak labelnya. Gunakan tombol Shift+klik kotak chek box untuk 
memilih lebih dari satu secara berurutan dengan cepat. Catatan: sekali cetak maksimal 50 data. 
Dalam menu label print ini, sudah dimungkinkan untuk mencetak label lebih dari satu, 
tergantung pada berapa jumlah eksemplar koleksi. 

 
Gambar 26 Pilihan Pencetakan Label 

 
 Klik Tambahkan DalamAntrian (Add to Print Queue) untuk memasukkan pilihan ke dalam 

antrian cetak. 

 
Gambar 27 Memasukkan Data Dalam Antrian pencetakan 

 
Gambar 28 Proses Memasukan Item Terpilih Dalam Antrian Pencetakan 
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 Klik Print Selected Data untuk mulai mencetak, maka akan muncul pop-up yangmeminta kita 
untuk mencetak label kedalam printer. 

 
Gambar 29 Pilihan Printer 

 

Gambar 30 Preview Hasil Cetakan Label 
 

8. Menu Cetak Barcode Koleksi (Menu Item Barcodes Printing) 

Menu ini sebagai sarana mencetak barcode berdasar data item yang sudah dimasukkan 
dalam Senayan. Berikut urutan mencetak barcode menggunakan menu Item Barcodes Printing: 
 Klik Item Barcode Printing, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 31 MenuPilihan Item yang akan DiCetak 

 Pilih item yang akan dicetak. Gunakan tombol Shift+klik kotak check box untuk memilih lebih 
dari satu secara berurutan dengan cepat. Catatan: sekali cetak maksimal 50 data. 

 Klik Tambahkan Dalam Antrian (Add to Print Queue) untuk memasukkan ke antrian cetak. 

 
Gambar 32 Memasukkan Data Dalam Antrian pencetakan 

 

Gambar 33 Proses Memasukan Item Terpilih Dalam Antrian Pencetakan 
 



Gambar 34 Jumlah Antrian Menunggu untuk Dicetak 

 
 Klik Print Selected Data untuk mulai mencetak. maka akan muncul pop-up yang meminta kita 

untuk mencetak. 
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 Gambar 35 Preview Hasil Cetakan Barcode 

9. Menu Impor Data (Import Data) 

Menu import data ini digunakan untuk mengambil data bibliografi dari luar senayan dalam 
format csv (atau dari database Senayan yang sudah di eksport dalam bentuk .csv), kemudian 
dimasukkan dalam program aplikasi Senayan. 

Untuk petunjuk import data, secara lebih detail silakan baca pada manual konversi data dari 
Athenaeum ke Senayan dan dari SIPISIS ke Senayan. Manual konversi ini dapat anda peroleh di 
http://senayan.diknas.go.id/download/docs/tutorial-athen2senayan.pdf dan 
http://senayan.diknas.go.id/download/docs/tutorial-isis2senayan.pdf 

Selain itu Tim Pengembang Senayan juga menyediakan tool online untuk konversi senayan. 
Tool ini dapat anda akses di http://senayan.diknas.go.id/senayan-converter/ 

 
Gambar 36 Fasilitas Impor Data 

Keterangan: 

 File To Import : File yang akan di import, berekstensi .csv dan sesuai dengan format .csv 
yang digunakan senayan (lihat contoh di bawah) 

 Field Separator: Pemisah antar field yang digunakan 
 Field Enclosed with: Karakter pembuka/penutup field 
 Number of Records to Import (0 for all records): Jumlah Record yang akan diimpor 
 Mulai dari rekod ke: Record pertama Proses Import dimulai 

 
10. Menu Ekspor Data (Export Data) 

Menu ekspor data ini digunakan untuk mengambil data bibliografi dalam aplikasi Senayan, 
untuk kemudian dapat di masukkan dalam aplikasi senayan lainnya atau difungsikan sebagai backup 
(cadangan) data. Proses ini dapat dipahami sebagai pertukaran data. 

Proses eksport akan menghasilkan file .csv, sedangkan proses import membutuhkan file 
dengan format .cvs. Format .csv tersebut adalah berurutan sebagai berikut: Title, GMD, Edisi, 
ISBN, Publisher, Thn Terbit, Deskripsi Fisik, Judul Seri, Call Number, Bahasa, Tempat Terbit, 
Klasifikasi, Catatan, nama file Image, nama file File attachment, pengarang, subyek, barcode. 

Contohnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 37 Fasilitas Impor Data 
Keterangan: 
 Field Separator : untuk mendefinisikan pemisah antar field 
 Field Enclosed with : mendifinisikan karakter pembuka/penutup 
 Field Record Separator : Pemisah antar Record 
 Number of Record to Export: Jumlah Record yang di Eksport 
 Start From Record: Record pertama Proses Export dimulai 

 
Setelah Isian diisi sesuai dengan yang diinginkan, misalnya yang mau di eksport 100 record 

mulai dari record ke 1, lalu klik Ekspor Sekarang, berikutnya muncul menu konfirmasi, hasilnya 

akan langung dibuka apa disimpan dalam bentuk file terlebih dahulu. 

 

Gambar 38 Konformasi mau langsung dibuka apa disimpan 
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Gambar 39 File Hasil Eksport dibuka dengan Program Notepad 
 

 

Gambar 40 File Hasil Eksport dibuka dengan Program Excel 

11. Menu Item Import 

Item import digunakan untuk memasukkan data item ke database Senayan. Jika kegiatan ini 
dilakukan dari database Senayan yang satu ke Senayan yang lain, maka item import dilakukan 
setelah Import Data. Artinya item akan menyesuaikan data bibliografi yang telah diimpor lebih 
dahulu. 

 
Gambar 41 Item Import Tool 
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12. Menu Item Eksport 

Format hasil eksport data item pada Senayan adalah sebagai berikut: 
 

"B00001","","Reference","INV/B00001","0000-00-00","","","MyLibrary", 
"0000-00-00","","","1","","500000","Rupiah","0000-00-00", 
"2008-12-26 22:11:10","2008-12-26 22:14:13", 
"Ajax : creating Web pages with asynchronous JavaScript and XML" 

 
Format diatas dapat dijadikan acuan jika ingin memasukkan data .csv ke Senayan. Caranya 
adalah dengan menyesuaikan format .csvnya. 

 

Gambar 42 Item Export Tool 
 
 
PENUTUP 

Dengan menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi untuk perpustakaan Senayan atau biasa disebut 

SliMS (Senayan Library Management System) mengelola perpustakaan sekolah menjadi lebih 

praktis, mudah digunakan dan yang lebih penting perangkat lunak ini gratis dengan komunitas 

pengguna yang cukup banyak, sehingga apabila ada permasalahan dengan perangkat lunak ini bisa 

berkonsultasi dengan komunitas pengguna SliMS melalui media sosial. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Wicaksono, Hendro dkk. [2010]. Manual Senayan versi 4 Berdasarkan Senayan3-Stable14 

(Seulanga). [Jakarta: Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional]. 

Wikipedia Bahasa Indonesia. [2014]. Senayan: Perangkat Lunak. Download 3 Oktober 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senayan_(perangkat_lunak) 

Darmono. 2001. Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Grasindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19  1 

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI SENAYAN 
UNTUK PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH 

 

Makalah ini disampaikan pada Kegiatan "Pelatihan Manajemen Perpustakaan 
Sekolah/Madrasah bagi Kepala dan Calon Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah" di Red 
Hotel Resort & Resto Kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan 

Tanggal 17 Mei 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oleh : 
Gatot Subrata, S.Kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
UPT PERPUSTAKAAN 

2015 
 
 

 
 


