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Pengantar 

• Literasi informasi: Kemampuan untuk menganalisa kebutuhan informasi, menemukan, 

mengevaluasi, menggunakan serta mengkomunikasikan dengan etis. 

Intinya ….. Melek/literate informasi 

 

PENELUSURAN INFORMASI  

(OPAC) 

• Melalui katalog online alamat opac.akakom.ac.id 

• Atau lewat web perpus.akakom.ac.id kemudian klik tautan “opac perpustakaan” 

Sekilas media online perpus STMIK AKAKOM 

• Perpus.akakom.ac.id 

• Eprints.akakom.ac.id 

• Opac.akakom.ac.id 

 

 

 

 

 



Model Penelusuran Informasi 

• Penelusuran atau pencarian mempunyai dua model yaitu Simple Search (pencarian 

sederhana) dan Advanced Search (pencarian canggih) 

• Pada Simple Search, pencarian dapat dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci (judul, 

pengarang atau subyek) pada kolom yang tersedia  

 

• Sedangkan pada Advanced Search terdapat tiga kolom pencarian yaitu: khusus pengarang, 

khusus ISBN/ISSN, dan khusus subyek  

• Untuk memperoleh ketepatan pencarian disediakan pula pilihan lokasi rak, tipe koleksi dan 

GMD (media penyimpanan koleksi) 

 

 



• Setelah koleksi buku yang dicari sudah ditemukan silakan klik detail dan kemudian catat 

kode buku, no klas dan lokasi rak  

 

Cek  Member area 

• Masuk Ke opac.akakom.ac.id 

• Klik Area anggota (member area) 

• Isikan Id anda (nim) dan kata sandi  

• Klik masuk  

 



Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini 

 

 

Pesan buku online 

Silahkan buka laman http://opac.akakom.ac.id/ 

 

 

http://opac.akakom.ac.id/


• Masukkan ID anggota (NIM bagi mahasiswa /NIP bagi karyawan) 

• Ketik kata sandi (password) 

• apabila belum mempunyai password silahkan datang langsung menghubungi petugas 

sirkulasi perpustakaan  

• Klik “masuk”  

 

Klik “beranda depan” 

 

 



Ketikkan kata kunci pada kolom pencarian exs: cinta 

 

Setelah koleksi buku yang dicari dan ingin dipesan sudah ditemukan, silahkan contreng pada 

“tandai ini (mark this)” 

 

 

 

 



kemudian klik “taruh pilihan yang ditandai ke dalam kranjang” 

 

Hasilnya seperti ini…. 

 

Jangan lupa untuk keluar 

• Pesan buku Via email perpus@akakom.ac.id  

• Jika langkah diatas mungkin membuat susah  

mailto:perpus@akakom.ac.id


• Cara cepat pesan buku via email dengan menyebutkan: judul dan nomor panggil buku  

• Masa kedaluwarsa pesanan adalah satu hari sejak tanggal dan jam pemesanan  

• Maksimal pemesanan satu eksempla 

• Apabila belum jelas silahkan menghubungi petugas bagian sirkulasi perpustakaan 

 


