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Tujuan  :  

1. Menyediakan informasi yang mendukung tridharma perguruan tinggi 
2. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mencari informasi  

 
Ruang lingkup :  

1.  Mengatur Tatacara memanfaatkan OPAC. 
2.  Mencari Informasi berdasarkan database 
3.  Penelusuran dengan Istilah Anda 
4.  Penelusuran dengan Kamus Istilah 
5.  Pencarian Subyek, Judul dan Pengarang 

 
Standar : 

1. Software SISPISIS/WINISIS 
 
Prosedur  kerja   : 

1) Buka OPAC dari program WINISIS 
2) Piilih koleksi pencarian berdasarkan database (Buku, Jurnal, Tesis, Disertasi dll) 
3) Telusur dengan istilah dengan memasukkan kata kunci sesuai kebutuhan 
4) Telusur menggunakan kamus istilah berdasarkan istilah yang sudah ada 
5) Cari subyek/judul/pengarang 
6) Cek peminjaman untuk mengetahui status peminjaman koleksi 
7) Catat  nomor  panggil dokumen untuk mencari koleksi pada rak koleksi. 
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PANDUAN PENELUSURAN INFORMASI MELALUI 

 OPAC (ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE) 

 

 Pendahuluan 

Perpustakaan IPB, sebagai salah satu perpustakaan terkemuka di Indonesia terus 

berupaya mengembangkan kualitas layanannya, agar terwujud pelayanan prima bagi 

penggunanya.   Hal ini sesuai dengan visi dan misi perpustakaan IPB. Adapun  Visi 

perpustakaan IPB adalah menjadikan Perpustakaan IPB sebagai sistem layanan dan 

berbasis pengetahuan global dengan teknologi informasi yang mendukung riset unggulan 

bertaraf internasional.  Sedangkan misinya yaitu menyediakan pusat layanan 

perpustakaan moderen bagi segenap sivitas akdemika IPB dan masyarakat umumnya; 

menyediakan informasi yang mendukung tridharma perguruan tinggi; mengembangan 

jaringan perpustakaan global pada lingkup nasional maupun internasional; serta 

menciptakan lingkungan gemar baca yang tertib, nyaman dan bersahabat. Untuk 

mewujudkan Visis dan Misi Perpustakaan tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai 

fihak.  Tanpa kerjasama dan dukungan  yang baik dari berbagai fihak, tentunya akan sulit 

mewujudkan Visi dan Misi yang mulia tersebut. 

Sejalan dengan visi dan misi Perpustakaan IPB,  sejak tahun 1996  telah 

dikembangkan sistem penelusuran dengan menggunakan OPAC (Online Public Access 

Catalogue). Untuk menjalankan OPAC,  awalnya digunakan software SIPISIS Versi 

DOS, namun sesuai tuntunan dan perkembangan jaman, sejak tahun 2002 digunakan 

software SIPISIS Versi Windows.  Manual ini bertujuan untuk memudahkan pengguna 

dalam mencari informasi dengan baik dan benar, cepat dan tepat. Untuk melakukan 

penelusuran dengan menggunakan OPAC tidaklah sulit, adapun langkah-langkahnya 

diuraikan di bawah ini. 

 

 

 

 



Cara Membuka OPAC 

• Klik ganda icon (lambang) OPAC yang tertera di layar computer 

 
 

• Selanjutnya akan tampil gambar sebagai berikut: 

 

 



 

Database  

• Database yang ada di OPAC dapat dipilih  untuk mencari koleksi 

pencarian/dokumen yang diinginkan seperti diuraikan berikut ini: 

ABSTR = ABSTRAK 

ART  = ARTIKEL 

BPS  = BIRO PUSAT STATISTIK ( KOLEKSI BUKU STATISTIK  

      DARI BAGIAN NERACA REGIONAL, JAKARTA)            

BUKU             = KOLEKSI BUKU YANG TERDIRI DARI  BUKU TEKS, 

REFERENSI,  IPBANA, DAN BUKU JENIS LAINNYA. 

DISERT          = DISERTASI  MAHASISWA S3 IPB 

LP = LAPORAN PENELITIAN 

MJL = MAJALAH/JURNAL 

PAU                = KOLEKSI PERPUSTAKAAN ANTAR UNIVERSITAS IPB 

PKSPL            = KOLEKSI PERPUSTAKAAN PUSAT KAJIAN STUDI PESISIR 

DAN LAUTAN 

SKRIP = SKRIPSI MAHASISWA S1 IPB  

TESIS = TESIS MAHASISWA S2 IPB   

 

 

• Setelah ditetapkan koleksi pencarian (database), penelusuran dapat dilakukan 

dengan memilih  menu yang tersedia pada layar seperti:  

- Penelusuran dengan istilah anda 

- Penelusuran dengan kamus istilah 

- Pencarian subyek 

- Pencarian judul  

- Pencarian pengarang 

 

 

 

 



 

Penelusuran Dengan Istilah Anda 

Untuk penelusuran dengan istilah anda, masukkan kata kunci pencarian 

anda, sebagaimana ditampilkan pada gambar/informasi berikut: 

 

 
 

 

 



• Jika sudah ditemukan koleksi yang diinginkan, tulislah nomor panggil yang ada di  

samping pengarang dan judul buku, misalnya 639.2 HAN e 

• Sebelum anda ke rak mencari koleksi, sebaiknya lakukanlah cek peminjaman  

(klik cek peminjaman), untuk memastikan koleksi tidak sedang dipinjam 

• Jika ingin kembali ke penelusuran awal, klik kembali, dan jika ingin melanjutkan 

pencarian (untuk kata kunci yang sama) klik ikon > atau >> pada layar 

• Bahasa yang ditampilkan pada menu disediakan dalam bahasa Indonesia dan 

Inggeris. 

 

Penelusuran Menggunakan Kamus Istilah 

Untuk penelusuran menggunakan kamus istilah, masukkan beberapa huruf sesuai 

pencarian anda, selanjutnya di layar akan tampil kamus istilah  klik ganda kamus 

istilah yang sesuai dengan pencarian maka akan muncul pada ekspresi pencarian, 

seperti pada gambar/informasi berikut. 

 

 
 



 Penggunaan And Or Not didasarkan pada kaedah Boolean yang memungkinkan 

pengguna menelusur lebih dari satu kata kunci.  And digunakan untuk memperkecil atau 

menyaring sebuah pencarian kata kunci, And mencari kedekatan atau semua pencarian 

kata yang spesifik atau khusus. Contoh: kata dokumen And kearsipan maka akan 

ditemukan dokumen  yang berkaitan dengan kearsipan dan dokumentasi. Area bayangan 

mempresentasikan tentang hal yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Or  

merupakan perluasan sebuah kata kunci dan mengikuti pencarian yang sama. Or mencari 

kedekatan kata yang satu atau yang lain atau kedua kata yang anda cari. Contoh: 

dokumentasi Or kearsipan maka akan ditemukan dokumen  yang berhubungan dengan 

kata kearsipan dan dokumen. Area bayangan mempresentasikan tentang hal yang 

berhubungan dengan kedua hal tersebut.  Not meniadakan kata yang dicari misalnya jika 

anda mencari kata perpustakaan Not dokumen maka dokumen akan ditiadakan.  

 

Pencarian Subyek 

  Untuk pencarian subyek, masukkan kata-kata yang menjadi subyek dari 

bahan pustaka yang dicari, seperti pada gambar berikut. 

 



 
 

 Misalnya, ketik “ekononi pertanian” maka di komputer akan muncul 

gambar/informasi 

  

 



 Pencarian Judul 

  Jika anda mengetahui judul dari bahan pustaka yang dicari, sebaiknya 

menggunakan pencarian judul, seperti  contoh pada gambar berikut ini 

 

 
 

Pencarian Pengarang 

Jika anda mengetahui pengarang dari bahan pustaka yang dicari, 

sebaiknya menggunakan pencarian melalui nama pengarang, seperti  pada gambar 

berikut ini 

 

.  

 

 
 



 

 
 

Selanjutnya, jika koleksi yang dicari telah ditemukan, jangan lupa melakukan cek 

peminjaman dan mencatat nomor panggil dari koleksi yang ditemukan tersebut. 

Jika anda masih menemui kesulitan dalam menggunakan OPAC, jangan 

ragu-ragu bertanya kepada petugas perpustakaan. 

Pengguna tidak diperbolehkan keluar dari sistem OPAC ini, Jika ingin 

keluar dari sistem OPAC, diperlukan password yang hanya diketahui oleh petugas 

yang berwenang. 

 

 

 

 

 

 


