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Pra Instalasi 

Pada Tulisan Sebelumnya telah dikemukakan berbagai alasan mengapa sebuah 

perpustakaan menggunakan Senayan sebagai perangkat lunak otomasinya. Lalu bagaimana 

jika sebuah perpustakaan berencana mengimplementasikan Senayan untuk membangun 

otomasi perpustakaan. Sebelum melalukan instalasi sehingga perpustakaan mampu 

mengimplementasikan otomasi perpustakaan dengan menggunakan Senayan, ada beberapa 

hal yang perlu disiapkan, yaitu: 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan agar Senayan mampu berjalan dengan stabil adalah:  

a. Komputer 

Senayan termasuk dalam kategori aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini 

membutuhkan dua jenis computer, yaitu computer server dan computer client. Computer 

server merupakan computer yang berfungsi sebagai tempat meletakkan program Senayan, di 

dalam computer inilah Senayan akan diinstalasi. Sedangkan computer client merupakan 

computer yang digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan Senayan. Komputer 

client tidak perlu diinstalasi aplikasi Senayan agar mampu menggunakan Senayan, tetapi 

cukup mampu mengakses computer server yang telah diinstalasi Senayan. 

Kebutuhan minimal komputer server agar dapat diinstalasi aplikasi Senayan adalah komputer 

dengan spesifikasi minimal prosesor generasi ke III (Pentium III) dengan RAM minimal 256. 

Sedangkan spesifikasi minimal komputer client adalah computer ini mampu berkomunikasi 

atau mengakses server yang telah diinstalasi aplikasi Senayan. 

Idealnya computer yang dibutuhkan dalam operasional adalah tiga unit. Satu unit difungsikan 

sebagai server, dan dua unit lainnya difungsikan sebagai computer client yang diperuntukkan 

bagi petugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pelayanan serta diperuntukkan bagi 

pengguna untuk mengakses OPAC (on-line public access catalog) yang disediakan aplikasi 

Senayan. Namun demikian, jika perpustakaan yang akan menggunakan Senayan hanya 

memiliki satu unit komputer maka perpustakaan tersebut tetap dapat melakukan instalasi 

Senayan, dengan catatan satu unit komputer tersebut difungsikan sebagai komputer client dan 

server.  

b. Barcode reader 



Barcode reader berfungsi sebagai alat bantu untuk membaca barcode koleksi dan barcode 

anggota yang dicetak oleh aplikasi Senayan. Barcode reader memungkinkan proses 

pembacaan barcode lebih cepat dan tepat. Dengan demikian penggunaan barcode reader 

bertujuan untuk menciptakan efisiensi waktu serta efektifitas kerja.  

Dalam implementasi aplikasi Senayan, barcode reader adalah kebutuhan opsional. Artinya 

perangkat keras ini dapat tersedia atau tidak. Apabila perpustakaan memiliki dana untuk 

pengadaan barcode reader maka perpustakaan dapat membeli barcode reader sehingga proses 

kerja akan lebih cepat. Namun jika perpustakaan tidak memiliki dana untuk membeli barcode 

reader maka perpustakaan tetap dapat mengimplementasikan Senayan dengan catatan 

pembacaan nomor barcode dilakukan secara manual dengan menggunakan panca indra dan 

memasukkan nomor barcode dengan cara mengetik. 

c. Scanner atau kamera digital 

Scanner atau kamera digital digunakan untuk mendokumentasikan sampul buku atau foto 

anggota. Dengan kedua perangkat ini sampul buku atau foto anggota tersedia dalam format 

digital sehingga dapat diunggah ke dalam aplikasi Senayan. Dengan sampul buku dan foto 

anggota maka tampilan aplikai Senayan akan semakin indah. Kedudukan perangkat keras ini 

juga termasuk kebutuhan opsional, artinya boleh tersedia atau tidak.  

d. Jaringan komputer 

Jaringan computer diperlukan jika impelementasi aplikasi Senayan menggunakan dua atau 

lebih computer. Untuk membangun jaringan computer ini minimal diperlukan switch hub, 

kabel utp, konektor dan kartu jaringan. 

 

2. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang perlu disediakan sebelum melakukan proses instalasi Senayan adalah: 

a. Apache web server 

Apache adalah salah satu jenis aplikasi web server. Aplikasi ini termasuk dalam aplikasi 

web server berbasis open source. Dengan aplikasi ini sebuah computer akan berfungsi 

sebagai server. Di dalam server inilah Senayan akan diinstalasi. 

b. MySQL 

MySQL merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai database tempat menyimpan berbagai 

transaksi data di dalam Senayan. MySQL termasuk dalam kategori aplikasi database 

berbasis open source. Aplikasi ini termasuk aplikasi databae yang mampu menampun data 

dalam jumlah besar. 

c. PHP 



Senayan dibangun dengan menggunakan PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman 

berbasis open source dan termasuk dalam kategori bahasa pemrograman interpreter. 

Penggunaan PHP memungkinkan sebuah aplikasi dimodifikasi oleh pengguna. Karena 

Senayan menggunakan PHP maka aplikasi memungkinkan dimodifikasi oleh pengguna.  

d. Web browser  

Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka internet atau aplikasi yang 

digunakan untuk mengakses sebuah situs. Contoh web browser adalah mozilla firefox, 

internet explorer, nescape navigator dan opera. Senayan merupakan aplikasi berbasis web 

sehingga memerlukan web browser untuk membuka atau mengakses perangkat lunak ini.  

Berbagai perangkat keras dan perangkat lunak diatas dibutuhkan, baik Senayan akan 

diinstalasi dalam sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux. Jika berbagai 

kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak telah tersedia maka Senayan siap untuk 

diinstalasi.  

 

Instalasi Senayan 

Senayan mampu berjalan optimal di dua sistem operasi yaitu Windows dan Linux. 

Khusus untuk instalasi pada sistem operasi linux sebelum melakukan instalasi Senayan 

pastikan bahwa kebutuhan perangkat lunak (Apache, MySQL dan PHP) telah terinstalasi di 

dalam komputer server tempat Senayan akan diinstalasi. Apabila berbagai perangkat lunak 

tersebut belum diinstalasi maka instalasi Senayan tidak dapat dilakukan. 

Pada sistem operasi Windows instalasi Apache, MySQL, PHP dan Senayan dapat 

dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dimungkinkan karena pengembang Senayan telah 

menyediakan portable senayan atau yang lebih dikenal dengan nama psenayan yang 

menyediakan Apache, MySQL, PHP dan Senayan dalam satu paket instalasi. Pada buku kali 

ini penulis akan menyajikan proses instalasi dengan menggunakan psenayan. Pertimbangan 

penulis menyajikan instalasi dengan menggunakan psenayan karena instalasi menggunakan 

psenayan relatif mudah dan tidak membutuhkan pengetahuan khusus Apache, MySQL dan 

PHP. Dengan menyajikan materi instalasi menggunakan psenayan, penulis berharap pembaca 

buku ini mampu membangun otomasi di perpustakaan masing-masing walaupun tidak 

menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak berbasis web.  

Langkah-langkah yang harus dilalui untuk melakukan instalasi senayan dengan 

menggunakan psenayan adalah: 



a. Unduh Psenayan (instalasi senayan pada sistem operasi windows) dari 

www.senayan.diknas.go.id 

b. Salin folder Psenayan yang telah diunduh ke salah satu drive komputer yang akan 

diinstalasi Senayan (misalnya drive C, drive D dan seterusnya) 

d. Masuk ke dalam folder Psenayan dan tekan dua kali apache_start.bat serta mysql_start.bat 

untuk menghidupkan fasilitas web server dan database 

d. Buka web browser dan ketikkan http://localhost maka akan muncul halaman OPAC 

Senayan seperti yang telah ditampilkan di depan. 

 
1. Gambar 1. Halaman OPAC Senayan 

  

 

Memulai dan menjalankan perangkat lunak senayan: 

1. Buka folder psenayan yang telah anda salin ke salah satu drive di komputer anda 

2. Klik dua kali ikon apache_start.bat dan ikon mysql_start.bat 



 
3. Buka web browser  (mozila firefox) dan ketikkan http://localhost/ pada kolom address 

(alamat website) 

4. Akan muncul halaman OPAC senayan 

 
5. Untuk masuk ke halaman administrator program (senayan management console) 

silahkan tekan menu login pustakawan 

6. Silahkan login dengan user name: admin dan password: admin  



 
7. Apabila login berhasil maka akan muncul halaman administrasi program. Melalui 

halaman ini pengguna dapat melakukan operasional perangkat lunak senayan. 

 
 

Mengakhir dan mematikan program senayan 

1. Tekan tombol logout dari halaman halaman administrator (senayan management console) 

dan akan muncul pernyataan anda  keluar dari  system otomasi perpustakaan 



 
3. Tutup web browser anda dengan menekan tombol silang di pojok kanan atau dengan 

menekan menu file kemudian exit 

3. Buka folder psenayan  

4. Klik dua kali ikon apache_stop.bat dan ikon mysql_stop.bat 

 
 

 

 

 


