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Buku, bagi kita yang membaca, lebih dari sekadar buku. Tetapi, ia merupakan impian sekaligus 
pengetahuan dan masa depan sekaligus masa silam (Austin Phelps) 

Mempunyai koleksi buku yang banyak akan sangat merepotkan untuk diatur. Baik dari 
penyediaan tempat dan juga pengaturan sirkulasi peminjaman.  Lebih-lebih bagi yang 
berorientasi kepada sebuah perpustakaan dengan berbagai fasilitas seperti proses sirkulasi 
(peminjaman), pelabelan, penataan dan pengaturan data koleksi bukunya. 

Begitupun juga untuk perpustakaan yang bersifat kelembagaan atau akademik seperti 
sekolahan dan instansi lainnya. Bisa dibayangkan repotnya seorang pustakawan (petugas) 
harus mengingat, mencatat, mencetak dan menata buku-buku koleksi atau media-media 
dalam sebuah perpustakaan yang dikelolanya. 

Jika ingin lebih maju dalam pengelolaaan dan meningkatkan pelayanan maka perpustakaan 
tersebut membutuhkan bantuan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah penggunaan 
software atau program.  Saat ini banyak beredar dan dijual program-program manajemen 
perpustakaan yang berbayar. Kita tinggal membeli, jika tidak bisa memasang maka akan 
datang petugas yang akan membantu dan mentraining kita. Yang menjadi problem adalah 
seringkali program –program yang berbayar mempunyai banyak kelemahan, seperti : 

• Adanya pembatasan penggunaan. Misal : license per komputer 
• Tidak bisa dilakukan kustomisasi (perubahan) atas program tersebut 
• Terbatasnya dokumentasi 

Disisi lain, saat ini juga berkembang gerakan Open Source. Dimana para pengembang software 
(program) didalamnya berkomitmen untuk membuat produk-produk yang  dapat dinikmati 
secara gratis, bebas dipakai dan bebas untuk dikembangkan sesuai kemampuan dan 
kebutuhan masing-masing.  

Nah program perpustakaan-pun juga ada  yang berbasis Opensource. Kita bisa 
menggunakannya secara mudah dan gratis pula tentunya. Diantaranya  adalah sebagai 
berikut : 

1. MicroLCS  
Program ini fokus kepada hal yang simple, mendasar  dan didukung desain yang clean. 
Kita bisa mencoba memakainya dengan mengunduh filenya terlebih dahulu di 
www.avantilibrarysystems.com 
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Gbr. Tampilan MicroLCS 

2. Emilda 
Versi terakhir program ini adalah Emilda 1.2.3 (29 June 2005). Kita bisa mendapatkan 
secara gratis di www.emilda.org 

  

Gbr. Tampilan EMILDA 

3. Evergreen 
Release terakhir program ini adalah versi 2.3 (19 September 2012). Kita bisa men-
download secara bebas di evergreen-ils.org 



Majalah MaPI edisi Nopember 2012 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

  

Gbr. Tampilan Evergreen 

4. Koha 
Termasuk popular di Indonesia. Berasal dari New Zealand. Kita bisa mendapatkan secara 
bebas di www.koha.org . Versi terakhirnya adalah Liblime-koha v4.10 (April 2012) 

  

Gbr. Tampilan Program KOHA 

5. NewGenLib 
Berasal dari India. Kita bisa mendapatkan di www.verussolutions.biz. Release terakhir 
adala versi 3.0.4 (23 Agutus 2012). Program ini support untuk Smartphone dan Android. 

http://www.koha.org/
http://www.verussolutions.biz/
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Gbr. Tampilan NewGenLib 

6. OpenBiblio   
Release Terakhir: 0.7.1 (18 Maret 2012). Bisa didownload di obiblio.sourceforge.net 
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Gbr. Tampilan OpenBiblio 

7. OPALS  
Dikembangkan di US. Websitenya bisa diakses di www.opals-na.org 

 

Gbr. Tampilan Opals 
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8. The Open Library Environment (OLE) 
 Anda bisa mengunjungi detailnya di www.oleproject.org. Tidak hanya produk 
perpustakaan tetapi ada juga HRD dan aplikasi Keuangan. 
 

 
Gbr. Tampilan OLE 

 

9. Senayan (SLIMS) 
Aplikasi Perpustakaan ini paling popular dan dikenal di Indonesia bahkan sampai di luar 
negeri. Selain tampilannya yang menarik, program ini juga menyediakan fitur komplit dari 
proses sirkulasi, keanggotaan dan menajemen bukunya.  Dapat diakses  di 
www.slims.web.id. Versi terakhir program ini adalah SLiMS-5 dengan codename MERANTI. 

http://www.slims.web.id/
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Gbr. Tampilan SLIMS 

Nah itulah berbagai aplikasi gratis yang berguna untuk mengelola sebuah perpustakaan. 
Semoga bermanfaat. 

 


