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Katalog Induk dalam CD-R berarti katalog dari beberapa perpustakaan yang disimpan dalam media CD-R.  Sebagaimana seharusnya, katalog induk harus memberi informasi lokasi tempat koleksi disimpan selain informasi  bibliografisnya.
CD-R adalah Compact Disc yang dapat direkam sekali.  CD semacam ini biasa juga disebut WARM (Write Once Read Many), karena data hanya dapat direkam satu kali untuk kemudian dibaca berkali-kali.  Setelah data direkam ke dalam CD, maka data itu tidak bisa lagi dihapus agar tempatnya dapat diisi oleh data lain sebagaimana halnya pada sebuah disket floppy.  Hal ini karena teknologi perekaman optic pada CD berbeda dengan teknologi perekaman magnetic pada disket.  Ada teknologi CD lain yaitu CD-E (Compact Disc Erasable) suatu CD yang konon dapat ditulis dan dihapus untuk ditulisi lagi sebagaimana sebuah disket.  Namun sepengetahuan penulis CD semacam itu belum beredar di Indonesia saat ini.  Bentuk fisik dan ukuran CD tidak diuraikan lagi disini karena media ini telah lama digunakan sehingga sudah sering ditulis.
CDS/ISIS (Computerized Documentation System/Integrated Sets of Information Services) adalah suatu software (program) buatan UNESCO sejak tahun 1985 dan paling banyak digunakan oleh perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi untuk sistem automasi dalam pengelolaan basis data teks di seluruh dunia.  CDS/ISIS juga paling banyak digunakan di Indonesia.  Uraian mengenai program ini telah sering diturunkan pada berbagai tulisan oleh penulis dan penulis-penulis lain.  Penjelasan lengkap mengenai program ini tidak diberikan disini, peminat diharapkan membaca beberapa tulisan mengenai program ini sebagaimana dituliskan dalam daftar bacaan di akhir tulisan ini.










Ada tiga unsur yang diperlukan untuk pembuatan Katalog Induk dalam CD-R yaitu: media CD-R, program aplikasi pencari dan datanya.  

Media CD-R
Beragam macam CD-R yang ada di pasaran sekarang ini. Mulai dari CD-R yang tidak bermerek (polos) sampai yang mempunyai merek misalnya Samsung, Sony, Verbatim atau merek tidak terkenal lainnya.  CD-R yang polos (tanpa merek) pada umumnya kurang baik digunakan, walau harganya lebih murah. Untuk mengetahui mutu suatu merek CD-R sebaiknya Anda membaca analisis perbandingan mutu CD-R yang sering dibahas di dalam majalah komputer misalnya CHIP, INFOKOMPUTER, INTERNET dan sejenisnya.  Rata-rata harga CD-R saat ini adalah lima belas ribu rupiah per keping.
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Program Aplikasi
file_2.png


file_3.wmf


file_4.png


file_5.wmf


Program aplikasi penelusur (search enginee) harus dipilih yang sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan dan mudah diperbaiki jika terjadi gangguan.  Sebaiknya pilih program yang sudah banyak digunakan dan sedapat mungkin pilih yang tidak komersial (dengan kata lain gratis).  Untuk pilihan program ini penulis menyarankan menggunakan CDS/ISIS atau turunannya.   Sebagai contoh penulis menggunakan salah satu versi CDS/ISIS, yaitu CDS/ISIS versi user interface (HEURISKO) dan CDS/ISIS versi windows (WINISIS 1.311).  Program ini mudah didapatkan, gratis, mudah digunakan dan sudah banyak dipakai di kalangan perpustakaan dan pusat dokumentasi serta informasi di Indonesia.  Lain dari pada itu menu dan pesan-pesan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  Dengan menggunakan program HEURISKO katalog induk dalam CD-R dapat dibuat sistem AUTORUN.  Sistem autorun berarti program akan jalan sendiri begitu CD-R dimasukkan ke dalam drive CD.  Jadi tidak diperlukan proses instalasi program yang bagi sebagian orang merepotkan.  Perlu diketahui bahwa proses pemasukan data tidak dapat dilakukan melalui program HEURISKO. Kalau menggunakan program WINISIS 1.311 maka diperlukan proses instalasi program WINISIS tersebut.  Kecuali kalau program WINISIS sebelumnya sudah terinstal dalam komputer.

Data
Data katalog induk sudah barang tentu harus dikumpulkan dari berbagai perpustakaan, pusat dokumentasi dan pusat informasi.  Data yang terkumpul sebaiknya sudah “bersih”, dalam arti isinya sudah benar baik substansi (kebenaran data bibliografisnya) maupun redaksionalnya (tidak ada atau sangat sedikit kesalahan dalam pengetikan). Informasi tentang lokasi baik lokasi dokumen di rak (nomor panggil dokumen) ataupun lokasi perpustakaan sudah jelas dan lengkap.  Jika data berbentuk eletronik yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan menggunakan program penelusur yang berbeda-beda, maka harus diseragamkan lebih dahulu.  Data akhir yang dipakai harus menggunakan program yang sama, dalam hal ini CDS/ISIS.  Teknik dan cara mengkonversi data tergantung dari jenis program asal dan program sasaran.  Teknik konversi data ke dalam format CDS/ISIS tidak diuraikan disini, tetapi pada umumnya bisa dilakukan.  Pembaca diharapkan membaca tulisan mengenai teknik konversi data ke CDS/ISIS.
Selain ketiga unsur diatas, perlu pula diperhatikan hal-hal berikut sebelum membuat Katalog Induk dalam CD-R yaitu: mudah digunakan, murah atau terjangkau, dapat digunakan pada komputer dengan spesifikasi rendah.  Jangan pula dilupakan bahwa panduan ringkas yang dibuat harus mudah dimengerti dan dijalankan, dilengkapi dengan petunjuk perbaikan jika terjadi gangguan pada sistem.

Tahapan Utama Membuat Katalog Induk dalam CD-R

Pertama-tama tentu Anda bekerja pada sebuah komputer.  Data dan program pada awalnya diatur dan disimpan dalam harddisk.  Setelah semua diatur (diset) rapi sesuai dengan posisinya di dalam sebuah harddisk (tahap ini dapat disebut pre-mastering), kemudian dipindahkan (untuk pertama kali) ke jenis CD-R pilihan Anda (tahap ini boleh disebut mastering).  Pengalihan media dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain (pusat atau toko komputer yang mempunyai fasilitas CD-Writer).  Setelah tahap mastering selesai, berarti telah dihasilkan suatu keping CD-R yang berisi data dan program, perlu dilakukan uji coba terhadap CD-R yang dihasilkan.  Jika uji coba tidak berhasil, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap pre-mastering yaitu dengan mengatur ulang data dan program pada harddisk.  Mungkin ada satu/beberapa perintah atau penempatan data yang kurang benar atau ada berkas (file) tertentu yang tidak ada atau salah memberi nama.  Periksa dan perbaiki ulang penempatan data dan program pada harddisk.  
Selanjutnya lakukan lagi proses mastering (pemindahan ke CD-R).  Pengalaman penulis pada saat pertama kali membuat Katalog Induk dalam CD-R, sampai dua tiga kali terjadi kegagalan sebelum berhasil mendapat master CD-R yang benar.  CD-R yang sudah dibuat dan gagal biasanya tidak dapat digunakan lagi.  Oleh karena itu Anda perlu lebih teliti pada tahap pre-mastering.  Karena kegagalan membuat master berarti kerugian keping CD-R yang harganya mungkin cukup mahal.  
Jika katalog Induk dalam CD-R yang dibuat sudah benar, maka tahap selanjutnya adalah memperbanyak CD-R master itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (tahap ini dapat disebut replication).  Dewasa ini pada umumnya proses pembuatan master CD-R dan proses perbanyakan sesungguhnya sama saja.  Tergantung pada fasilitas CD-Writer yang digunakan.  Selama ini penulis menggunakan jasa toko komputer untuk proses mastering dan replication yang masih menggunakan CD-Writer harddisk to CD atau CD to CD.  Jadi perbanyakan CD hanya dilakukan sistem pengcopyan satu per satu.  Artinya CD diperbanyak dengan cara hanya mengcopy CD master ke CD satu lain.  Dengan teknologi ini Anda belum bisa memperbanyak CD dalam jumlah banyak sekaligus.   Untuk itu diperlukan suatu CD-Writer dengan fungsi multi writer.  Saat ini sudah ada CD-Writer yang dapat menulis lima copy CD sekaligus.

Langkah-langkah rinci pengaturan data dan program dalam membuat Katalog Induk CD-R dengan menggunakan program  CDS/ISIS (HEURISKO):

	Data yang dikumpulkan sudah dalam format data CDS/ISIS.  Data juga seharusnya sudah “bersih” seperti diuraikan diatas.

Sebagai contoh kita akan menggunakan dua basis data dokumen berbeda dari dua perpustakaan.  Misalnya basis data BUKU dari IPB dengan nama BIPB dan basis data BUKU dari ITS dengan nama BITS.  Dalam menggabung data ini ke dalam suatu katalog induk ada dua kemungkinan.  Kemungkinan pertama adalah kedua basis data digabung secara total menjadi satu basis data.  Cara kedua adalah kedua basis data hanya digabung dalam satu media CD-R tetapi tetap dalam dua basis data berbeda.  Kedua caranya ini ada untung ruginya.  Idealnya kedua basis data digabung secara total menjadi satu basis data.  Namun kalau menggunakan program CDS/ISIS ada kesulitan untuk menggabung dua basis data yang mungkin mengandung dokumen yang persis sama.  Jika penggabungan total diinginkan maka perlu editing data yang cukup memakan waktu, tergantung besarnya basis data keduanya.  Dalam hal ini kita akan memilih  cara kedua.
Untuk memudahkan organisasi berkas pada harddisk (pre-mastering), Anda buat tiga direktori, misalnya masing-masing namanya adalah PROGRAM, KATALOG dan ROOT.  Direktori PROGRAM akan digunakan untuk menyimpan semua berkas yang berkaitan dengan program HEURISKO dan direktori KATALOG akan digunakan untuk menampung semua berkas yang berhubungan dengan data bibliografis.   Sedangkan direktori ROOT digunakan untuk menyimpan berkas-berkas yang nantinya akan dicopykan ke ROOT pada CD-R dalam proses mastering.
Dalam direktori PROGRAM buat lagi beberapa direktori masing–masing adalah: direktori PROG, MENU dan MSG; sedangkan dalam direktori KATALOG Anda buat dua direktori yaitu direktori BIPB dan BITS.
Ke dalam direktori PROG, MENU dan MSG copykan berkas-berkas dari program HEURISKO sesuai dengan sumbernya.  Jadi ke dalam direktori PROG diisikan berkas program, kedalam direktori MENU diisikan berkas menu dan ke dalam direktori MSG diisikan berkas msg dari HEURISKO.
Pada direktori ROOT copykan berkas ISISCD.EXE, SYSPAR.PAR, AUTORUN.INF, BACAAKU.TXT, SYSINFO.ICO.  Penjelasan mengenai berkas-berkas ini akan diberikan pada bagian lain tulisan ini.
Ke dalam direktori BIPB dan BITS yang ada di dalam direktori KATALOG copykan berkas lengkap basis data CDS/ISIS dengan nama basis data masing-masing adalah BIPB dan BITS.  Pada kedua basis data itu jangan lupa tambahkan lima berkas dengan ekstensi RSK yang diperlukan untuk menjalankan program HEURISKO.  Contoh dan cara membuat berkas RSK serta isinya akan dijelaskan pada bagian lain tulisan ini.
Setelah semua berkas ini lengkap ditata sesuai dengan tempat dan namanya serta isinya, maka proses pre-mastering telah selesai.
Selanjutnya adalah proses mastering, yaitu memindahkan semua berkas tersebut ke dalam CD-R.  Untuk proses ini diperlukan peralatan CD-Writer serta keping CD-R kosong.
Copykan direktori PROGRAM dan KATALOG berikut berkas yang ada di dalamnya dari harddisk ke CD-R tanpa ada perubahan nama baik nama berkas maupun nama direktori.
Copykan berkas yang ada dalam direktori ROOT pada harddisk ke root CD-R (tidak di dalam direktori apa pun).
Setelah selesai dicopy, lakukan uji coba hingga program HEURISKO katalog induk CD-R dapat berjalan sendiri tanpa diinstal (AUTORUN).



Isi dan Cara Membuat Beberapa Berkas Khusus

Semua berkas berikut adalah berkas teks ASCII yang dapat dibuat dengan menggunakan editor EDIT (pada prompt DOS) atau NOTEPAD (pada windows) atau program editor lainnya.

	Berkas SYSPAR.PAR

Isinya adalah sebagai berikut:

1=\PROGRAM\PROG\
2=\PROGRAM\MENU\
3=\PROGRAM\MSG\
4=C:\
5=\KATALOG\
		6=BIPB
		9=A
		0=? Choose language (E-nglish; I-ndonesia):
	Berkas I

Isinya adalah:

7=I

	Berkas E

Isinya adalah:

7=E


	Berkas BIPB.PAR dan berkas BITS.PAR 

Kedua berkas ini disimpan di dalam direktori KATALOG dan masing-masing isinya adalah sebagai berikut:

1=\KATALOG\BIPB\    dan         1=\KATALOG\BITS\
2=\KATALOG\BIPB\                   2=\KATALOG\BITS\
3=\KATALOG\BIPB\		3=\KATALOG\BITS\
4=\KATALOG\BIPB\		4=\KATALOG\BITS\
5=\KATALOG\BIPB\		5=\KATALOG\BITS\
6=\KATALOG\BIPB\		6=\KATALOG\BITS\
7=\KATALOG\BIPB\		7=\KATALOG\BITS\
8=\KATALOG\BIPB\		8=\KATALOG\BITS\
9=\KATALOG\BIPB\		9=\KATALOG\BITS\
10=\KATALOG\BIPB\		10=\KATALOG\BITS\

	Berkas AUTORUN.INF

Isinya adalah sebagai berikut:

	[AUTORUN]
	OPEN=ISISCD.EXE
	ICON=SYSINFO.ICO

	Berkas BACAAKU.TXT

Berkas ini misalnya berisi informasi mengenai data katalog induk dan petunjuk cara menggunakan program.


	Berkas BIPBH2.RSK dan berkas BITSH2.RSK

Isinya adalah informasi ringkas mengenai basis data, misalnya sebagai berikut:
BIPB adalah basis data buku koleksi Perpustakaan IPB Bogor  dst dst dst


	Berkas BIPBDT.RSK dan berkas BITSDT.RSK

Isinya adalah salah satu nomor tengara basis data yang akan dijadikan sebagai salah satu titik carian.  Isinya misalnya sebagai berikut:

V100

	Berkas BIPBST.RSK dan berkas BITSST.RSK

Isinya adalah nomor tengara dan deskripsi nomor tengara serta format tampilan.  Misalnya sebagai berikut:

V100
PENGARANG
@BIPB


	Berkas BIPBFT.RSK dan berkas BITSFT.RSK

Isinya adalah pilihan format tampilan yang akan digunakan dalam menampilkan data.  Format tampilan boleh lebih dari satu pilihan.  Misalnya sebagai berikut:

Model Daftar
BIPB
Model Bibliografi
OPAC


	Berkas NOMINA.RSK

Isinya adalah nama basis data misalnya sebagai berikut:

BIPB
BITS

Berkas ini sesungguhnya harus dibuat dua macam.  Satu yang berisi daftar semua basis data yang akan ada (seperti contoh diatas) dan disimpan di dalam direktori KATALOG.  Satu lagi dengan nama sama tetapi khusus untuk masing-masing basis data.  Isinya hanya nama basis data bersangkutan (misalnya BIPB) dan harus disimpan di dalam direktori basis data masing-masing, misalnya di dalam direktori KATALOG\BIPB.

	Berkas BIPBH1.RSK

Berkas BIPH1.RSK disimpan di dalam direktori PROGRAM\MSG.  Berkas ini berisi keterangan mengenai basis data BIPB sebagai basis data DEFAULT yang langsung aktif tatkala program dijalankan.  Isi berkas ini misalnya adalah sebagai berikut:

BIPB adalah basis data buku koleksi Perpustakaan IPB Bogor  dst dst dst

Selanjutnya masih diperlukan empat berkas yang bukan teks ASCII yaitu SCREEN.RSK, SYSINFO.ICO, CDS_ISIS.PIF dan HEURSIKO.PIF.  Berkas-berkas dengan ekstensi PIF akan terbentuk sendiri pada tahap pre-mastering dan program sudah dicoba dijalankan melalui dekstop windows. Sedangkan dua berkas lainnya harus dicopy dari sumbernya.  Jika Anda belum memiliki dan berminat memperoleh berkas-berkas program HEURISKO dan beberapa berkas yang diperlukan untuk membuat Katalog Induk dalam CD-R dengan program HEURISKO, Anda dapat menghubungi penulis melalui alamat yang tercantum pada bagian akhir tulisan ini.   Disarankan melalui e-mail.  


Setelah mempelajari uraian diatas dan Anda mencobanya, maka diharapkan Anda akan dapat membuat sendiri CD-R yang berisi basis data CDS/ISIS yang dapat dijalankan secara AUTORUN dengan program HEURISKO atau dengan program WINISIS jika Anda menginstal program WINISIS sebelumnya.  Selamat mencoba, semoga berhasil.
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