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Pendahuluan
Perpustakaan selama ini populer dikenal sebagai lembaga yang memiliki tugas
melakukan akuisisi informasi. Informasi yang telah diakuisisi, selanjutnya
diorganisasikan dan didesiminasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selama ini informasi yang diakuisisi perpustakaan tersimpan dalam berbagai
media. Media yang digunakakan sebagai sarana perekam informasi dipengaruhi
oleh perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat. Beberapa dekade ini
media perekam informasi yang disimpan perpustakaan didominikasi media seperti
media cetak. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat,
perpustakaan mulai menghimpun koleksi elektronik seperti kaset dan video.
Saat ini ketika masyarakat mulai gemar mempublikasikan informasi dalam
format digital maka perpustakaan mulai mengakuisisi informasi dalam format
digital.

Setelah

melakukan

akuisisi

selanjutnya

perpustakaan

akan

mengorganisasikan dan mendesiminasikan informasi digital tersebut kepada
pemustaka yang membutuhkan.
Jika melihat kareteristik koleksi maka proses organisasi serta deminasi
informasi digital kepada pemustaka berbeda dengan aktivitas organisasi dan
desiminasi koleksi tercetak. Selama ini pustakawan familiar dengan organisasi
informasi dalam format tercetak, untuk memberikan pengetahuan bagaimana
melakukan organisasi serta desiminasi informasi maka penulis mencoba menulis
makalah ini. melalui makalah ini penulis ingin berbagai pengetahuan tentang
bagaimana melakukan organisasi dan desiminasi informasi dengan menggunakan
aplikasi berbasis open source bernama Omeka. Semoga dengan membaca makalah
ini dapat membantu pembaca yang membutuhkan pengetahuan bagaimana
mengelola koleksi atau informasi digital.

Omeka dan Ekosistem Teknologi
Omeka merupakan aplikasi yang digunakan untuk membangung web
publikasi berbasis open source. Web publikasi yang dibagung menggunakan Omeka
merupakan web publikasi yang berisi hal-hal serius seperti karya ilmiah dan
informasi digital lainnya yang memiliki fungsi edukasi dan informasi. Nama Omeka
diambil dari baha Swahili yang berarti untuk menampilkan atau lay out barang,
untuk berbicara , untuk menyebar dan untuk membongkar 1. Dari makna nama
tersebut dapat diketahui tujuan utama dari diciptakakannya aplikasi ini adalah
sebagai sarana untuk menampilkan atau melakukan publikasi sehingga banyak
orang yang memiliki kesempatan untuk mengakses koleksi tersebut.
Dalam web resminya dijelaskan bahwa bahwa Omeka bekerja dengan konsep
web content management, manajemen koleksi dan sistem pengarsipan koleksi digital.
Ketiga konsep tersebut merupakan ekosistem teknologi yang membentuk Omeka
sebagai salah satu aplikasi web publikasi. Dengan ekosistem teknologi ini
memungkinkan pengguna Omeka memanfaatkan Omeka sebagai web lembaga,
pengelolaan informasi digital serta sebagai aplikasi pengelola arsip digital. Dengan
menggunakan Omeka pengguna dapat membangun sebuah web layaknya
menggunakan content management system seperti wordpress, joomla dan drupal.
Omeka dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi pengelola informasi digital dan
pengembangan repository seperti Fedora, Greenstone, Ganesha Digital Library, EPrint dan D-Space. Bagi pengelola arsip Omeka juga dapat dimanfaatkan sebagai
aplikasi pengelola arsip digital seperti OpenDocMan, Ica Atom dan TMS. Berikut ini
ilustrasi grafik ekosistem teknologi Omeka.
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Sumber: www.omeka.net
Profil Omeka
Omeka dikembangkan oleh Center for History and New Media. Aplikasi ini
disediakan dalam dua versi yaitu versi instalasi offline yang dapat diunduh di
www.omeka.org dan versi intalasi yang dapat dilakukan secara online dengan
mengakses website www.omeka.net. Untuk instalasi secara online ini Omeka.net
menyediakan kapasitas server sebesar 64 MB.
Omeka

dikembangkan

dengan

menggunakan

konsep

open

source.

Pengembangan dengan konsep open source memungkinkan pengguna Omeka
memodifikasi, mendistribusikan dan memanfaatkan perangkat lunak ini dengan
biaya minimal. Omeka juga dibangun dengan menggunakan berbagai aplikasi open
source. Berbagai aplikasi open source yang digunakan untuk membangun Omeka
antara lain sistem operasi linux, Apache sebagai webserver, MySQL sebagai aplikasi
database dan bahasa pemrograman PHP. Omeka direkomendasikan

untuk

menggunakan sistem operasi linux, akan tetapi aplikasi ini juga mampu berjalan
optimal di sistem operasi windows.

Omeka menyediakan berbagai fasilitas. Dengan memafaatkan fasilitas tersebut
diharapkan mampu membantu pengguna dalam melakukan pengelolaan informasi
digital di unit kerja yang memputuhkan aplikasi pengelola koleksi digital. Berbagai
fasilitas yang tersedia yang disediakan Omeka untuk mengelola arsip digital antara
lain:
1. Fasilitas manajemen arsip digital
Fasilitas utama yang disediakan Omeka adalah fasilitas pengelolaan arsip digital.
Dengan menggunakan Omeka pengguna dapat mengelola informasi digital
berbasis text, gambar, audio dan video. Pengguna Omeka dapat menggunggah,
perbaikan metadata arsip digital serta menghapus data arsip digital. Dengan
usaha ini arsip digital dapat diakses oleh pengguna.
2. Publikasi kegiatan pameran
Fasilitas lain yang disedikan oleh Omeka adalah fasilitas pulikasi kegiatan
pemeran. Perpustakaan dapat mempublikasi pameran yang diselenggarakan
oleh lembaga induk arsip atau melakukan pameran arsip secara on-line.
3. Membuat halaman web
Fasilitas berikutnya yang disediakan Omeka adalah fasilitas pembuatan
halaman web. Fasilitas ini yang membedakan Omeka dengan aplikasi pengelola
arsip lainnya. Fasilitas ini yang memungkinkan pengguna membuat halaman
web yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelola arsip digital. Fasilitas
ini memungkinkan Omeka juga digunakan sebagai web unit pengelola arsip.
4. Fasilitas migrasi data
Fasilitas lain yang disediakan oleh Omeka adalah fasilitas migrasi data. Dengan
memfaatkan fasilitas ini, pengguna Omeka dapat melakukan migrasi data ke
dalam Omeka. Dengan fasilitas ini memungkinkan calon pengguna Omeka yang
telah menggunakan aplikasi arsip digital lainnya melakukan migrasi data.
Dengan demikian pengelola arsip digital tidak perlu memasukkan satu persatu
record arsip ke dalam Omeka.
5. Mendukung konsep web 2.0
Omeka termasuk dalam kategori aplikasi berbasis web. Sebagai aplikasi berbasis
web, Omeka dikembangkan dengan menggunakan konsep web 2.0. Web 2.0

merupakan konsep pengelolaan web yang menyediakan berbagai fasilitas untuk
merangsang partisipasi pengguna. Melalui fasilitas tersebut pengguna web
dapat memberikan masukan bagi pengelola web. Beberapa fasilitas web 2.0
yang disediakan Omeka seperti sosial bookmarking, tagging, halaman
partisipasi pengguna, geolocation dan RSS. Dengan berbagai fasilitas tersebut
memungkinkan masyarakat memberikan masukan serta memberikan penilaian
terhadap berbagai informasi yang dipublikasikan melalui web perpustakaan.

6.

Tersedia berbagai tema tampilan
Tampilan atau desain halaman sebuah aplikasi dapat memotivasi masyarakat
mengakses aplikasi tersebut. Omeka menyediakan berbagai tampilan aplikasi
sehingga memungkinkan pengguna merubahan tema tampilan yang digunakan
dengan tampilan aplikasi yang lain. Apabila pengguna Omeka memiliki
kompetensi programan dan bahasa HTML maka pengguna dapat melakukan
modifikasi tema tampilan aplikasi.
7. Tersedia berbagai plug-in yang dapat ditambahkan sehingga meningkatkan
performa aplikasi
Ketika melakukan instalasi Omeka, maka aplikasi ini menyediakan berbagai
fasilitas standar seperti pengelolaan arsip digital, manajemen pengguna aplikasi,
pengaturan tampilan dan fasilitas pendukung konsep web 2.0. Sebagai upaya
peningkatan kinerja aplikasi Omeka menyediakan berbagai plug-in aplikasi.
Dengan plug-ini memungkinkan omek meningkatkan kinerja aplikasi. Berbagai
plug-in yang dapat digunakan oleh pengguna Omeka antara lain:
a. Zotero Import
Fasilitas import perpustakaan dan koleksi dari pengguna zotero atau anggota group
dari zotero.
b. Zoom It
Plug-in yang memungkinkan fasilitas untuk membesaarkan tampilan item ketika
menampilkan halaman-halaman koleksi.
c. YouTube Import

Faslitas untuk mengimport video youtube ke dalam Omeka sebagai bagian
dari item perpustakaan
d. OAI-PMH Harvester
Fasilitas untuk melakukan harvest metadata dari penyedia layanan data OAIPMH
e. Social Bookmarking
Fasilitas ini digunakan untuk menambahkan fasilitas social bookmarking pada
setiap halaman item (koleksi digital).
f. Library of Congress Suggest
Dengan plug-in memungkinkan penggunakan Omeka memanfaatkan layanan
otoritas dan layanan kotakata Library of Congress.
g. Simple Pages
Plug-in yang memungkinkan adminstrator Omeka menciptakan halaman
web yang dapat diakses oleh masyarakat.
h. Simple Vocab
Fasilitas untuk menciptakan kosakata terkontrol
i. Flickr Import
Plug-in yang memungkinkan pengguna Omeka mengimpor foto dari Flickr sebagai
bagian dari koleksi perpustakaan.
j. Exhibit Builder
Fasilitas yang disediakan oleh pengembang Omeka untuk membangun pameran
online.

Kebutuhan dalam Implementasi
Untuk dapat menggunakan Omeka, pengguna perlu melakukan instalasi
aplikasi ini. Sebelum melakukan instalasi Omeka, pengguna Omeka perlu
menyiapkan beberapa kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan
perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia. Berikut ini penjelasan
dari setiap kebutuhan tersebut:
1. Kebutuhan perangkat keras

Kebutuhan pertama yang perlu dipersiapkan dalam tahapan penyediaan
kebutuhan dalam implementasi adalah perangkat keras. Berbagai kebutuhan
perangkat keras yang perlu dipersiapakan antara lain:
a. Komputer
Sebagai perangkat lunak berbasis web maka Omeka membutuhkan dua jenis
komputer yaitu komputer yang difungsikan sebagai client dan komputer
yang difungsikan sebagai server. Komputer server merupakan komputer
yang difungsikan sebagai tempat penyimpan aplikasi Omeka. Dengan kata
lain, komputer server inilah yang akan diinstalasi aplikasi Omeka. Komputer
client merupakan komputer yang difungsikan sebagai komputer untuk
mengakses dan melakukan operasional Omeka.
b. Jaringan komputer
Kebutuhan selanjutnya adalah jaringan komputer, kebutuhan ini diperlukan
agar komputer server dan client dapat berkomunikasi. Dengan jaringan
komputer memungkinkan komputer client dapat mengakses Omeka yang
tersimpan di komputer server. Untuk membangun jaringan komputer ini
dibutuhkan switch hub, kabel UTP dan konektor RJ 45.
2. Kebutuhan aplikasi
Setelah menyiapkan berbagai kebutuhan perangkat keras maka selanjutnya
pengguna Omeka perlu menyiapkan berbagai aplikasi atau perangkat lunak
selain aplikasi Omeka sendiri. Kebutuhan aplikasi yang perlu disiapkan, ketika
akan melakukan instalasi Omeka antara lain
a. Sistem operasi
Dalam situs resmi serta berbagai manual tentang Omeka, aplikasi ini
merekomendasikan linux sebagai sistem operasi. Akan tetapi berdasarkan
simulasi yang penulis lakukan Omeka dapat diinstall di berbagai sistem
operasi jika sistem operasi tersebut memiliki peluang untuk diinstalasi
apache web server, PHP dan MySQL. Saat ini tersedia aplikasi yang
memaketkan ketiga aplikasi tersebut dalam satu paket instalasi seperti
Xampp. Xampp menyediakan berbagai versi yang dapat diinstalasi dalam

berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows dan Machintos. Dengan kata
lain Omeka dapat diinstalasi diberbagai sistem operasi yang
b. Apache
Saat ini tersedia berbagai aplikasi web server yang dapat digunakan antara
lain Xitami, IIS dan Apache. Dari ketiga web server tersebut Apache
merupakan web server yang direkomendasikan oleh pengembang Omeka.
Apache merupakan webserver yang juga dikembangkan dengan konsep open
source. Web server jenis ini merupakan salah satu web server yang populer
digunakan oleh masyarakat.
c. PHP
PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer digunakan
untuk membangun aplikasi berbasis web. Sebagai aplikasi berbasis web
Omeka juga menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Penggunaan
PHP sebagai bahasa pemrograman memungkinkan Omeka dikembangkan
lebih lanjut oleh pengguna. Upaya ini dimungkinkan karena PHP
merupakan bahasa pemrograman interpreter yang memberikan peluang
menggunakan untuk membaca dan mengembangakan Omeka.
d. MySQL
MySQL merupakan salah satu database yang ada di pasaran saat ini. MySQL
menjadi salah satu database yang sering digunakan untuk mengembangkan
aplikasi karena kemampuan database ini serta dikembangkan dengan
konsep open source. Omeka mengunakan database MySQL untuk
menyimpan data. Untuk itu pengguna Omeka perlu menyiapkan database
MySQL ketika akan menggunakan Omeka.
3. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang dibutuhkan agar mampu melakukan instalasi dan
operasional Omeka dapat dibedakan menjadi administrator Omeka dan
operator. Berikut ini penjelasan dari kedua jenis sumber daya manusia yang
dibutuhkan dalam pemanfaatan Omeka.
a. Administrator Omeka

Administrator Omeka merupakan SDM yang bertanggung jawab terhadap
instalasi dan perawaratan Omeka. Administrator Omeka dituntut untuk
memiliki komptensi di bidang teknologi informasi (Sistem operasi, Aplikasi
berbasis web, database dan jaringan komputer).
b. Operator Omeka
Operator Omeka adalah mereka yang bertanggung jawab operasional
Omeka. Operator membutuhkan kompetensi di bidang ilmu perpustakaan.
Instalasi Omeka
Setelah mempersiapkan berbagai kebutuhan di atas, maka penggunakan Omeka
dapat mulai melakukan instalasi. Instalasi ini dapat dilakukan oleh meraka yang
bertanggung jawab sebagai administrator Omeka. Untuk lakukan instalasi tahapantahapan yang dilalui antara lain:
1. Salin folder xamplite yang ada di dalam CD instalasi ke salah satu drive di
komputer anda. Folder xamplite ini merupakan aplikasi yang memaketkan
Apache, PHP dan MySQL dalam satu paket.
2. Aktifkan aplikasi xampplite dengan cara menekan icon xampp control dan
akan muncul xampp control panel Application. Silahkan tekan tombol start pada
kolom Apache dan MySQL

3. Kopi folder Omeka2.2.2.zip ke dalam folder htdocs dan extract folder
tersebut. Setelah proses extract akan muncul folder Omeka 2.2.2

4. Masuk ke dalam folder Omeka2.2.2 dan edit file db dengan cara klik kanak,
pilih open with dan pilih aplikasi wordpad

5. Silahkan edit bagian host, username, password dan database seperti gambar
di bawah ini

6. Buka phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin) dan buat database
dengan nama esdm

7. Apabila berhasil akan ada database pada pada sisi kanan halaman
phpmyadmin

8. Selanjutnya ketikkan http://localhost/Omeka-2.2.2/install/ pada kolom
address dan akan muncul halaman instalasi

9. Silahkan isikan berbagai informasi seperti username, password, email
administrator dan informasi lainnya. jika telah selesai tekan tombol install

10.

Apabila proses instalasi berhasil maka akan muncul halaman seperti

gambar di bawah ini

Operasional Omeka
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kebutuhan yang diperlukan ketika akan
melakukan instalasi Omeka serta prosedur instalasi. Pada bagian ini akan dijelaskan

tentang berbagai prosedur operasional Omeka. Dengan mempelajari berbagai
prosedur ini maka pembaca atau pengguna Omeka dapat mengelola koleksi digital,
arsip digital, membangun web perpustakaan, membanguan institutional repository
atau melakukan desiminasi informasi. Berikuti berbagai prosedur operasional
Omeka
1. Menjalankan Omeka
Ketika instalasi Omeka dilakukan pada komputer server yang hidup selama 24 jam,
maka untuk mengakses aplikasi ini pengguna cukup mengakses alamat server dan
nama folder Omeka. Akan tetapi pada buku ini, konsep instalasi yang digunakan
menggunakan xampplite sehingga untuk memulai menjalankan Omeka pengguna
harus mengaktifkan xamppliter terlebih dahulu. Xamplite merupakan aplikasi yang
didalamnya tersimpan Apache, MySQL dan PHP. Setelah mengaktifkan xampplite
pengguna Omeka dapat mulai menggunakan Omeka. Berikut ini tahapan-tahapan
menggunakan Omeka:

a. Buka folder xamplite dan klik dua kali icon xampp-control

b. Akan tampil xampp control application panel, selanjutnya tekan tombol start
pada kolom Apache dan kolom MySQL
Tombol start pada kolom MySQL
Tombol start pada kolom Apache

c.

Selanjutnya buku web browser dan ketikkan http://localhost/Omeka/
pada kolom address bar dan akan tampil halaman depan Omeka. Apabila
halaman depan Omeka telah ditampilkan maka aplikasi ini siap untuk
digunakan

2. Pengaturan Omeka
Setelah melakukan instalasi Omeka maka pengguna, perlu melakukan
pengaturan terhadap aplikasi ini. Pengguna dapat memilih

menu setting

kemudian memasukan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini
prosedur melakukan pengaturan Omeka:
a.

Buka web browser dan ketikkan http://localhost/Omeka/admin/

pada address bar. Selanjutnya masukkan username dan password. Untuk
sementara aplikasi ini mengguna admin sebagai username dan 123456
sebagai password aplikasi.

b.

Pilih menu setting dan isikan informasikan pada kolom yang

tersedianya. Apabila telah selesai mengisi informasi, selanjutnya tekan tombol
save.

3. Pengaturan Pengguna
Omeka menyediakan fasilitas untuk menambahkan pengguna aplikasi. Dengan
fasilitas ini maka setiap pengelola perpustakaan memiliki satu user name dan
password lengkap denggan hak akses yang dimiliki pengguna tersebut ketika
mengakses aplikasi. Berikut ini tahapan menambahkan pengguna aplikasi pada
Omeka:
a.

Buka web browser dan ketikkan http://localhost/Omeka/admin/

pada kolom address bar dan tekan enter. Akan muncul halaman seperti di
bawah ini

b.

Masukkan username: admin dan password: 123456. Selanjutnya tekan

tombon enter adan akan muncul halaman back office seperti di bawah ini

c.

Pilih menu Users dan akan muncul halaman seperti di bawah ini

d.

Tekan tombol Add a User akan muncul halaman Add New User dan

isikan informasi yang dibutuhkan pada kolom yang tersedia. Setelah selesai
mengisi berbagai informasi silahkan tekan tombol Save

keterangan
Username

: berisi informasi tentang nama pengguna yang
digunakan ketika login

Display Name : diisikan nama lengkap dari pengguna
Email

: diisikan dengan email dari pengguna

Role

: Pilih kategori pengguna

e. Lakukan aktivasi pengguna dengan cara menekan kata edit pada tabel
pengguna aplikasi

f.Check box pada bagian Active?
Check box bagian ni

g.

Selanjutnya pilih menu Change Password, masukkan password

pengguna pada kolom new password dan ulangi pengetikkan password
pengguna tersebut pada kolom Repeat New Password. Apabila telah
selesai silahkan tekan tombol Save Change.

i. Apabila telah berhasil akan muncul pernyataan password chaged
Keterangan Password Change

4. Merubah Tema Tampilan
Pengembangan Omeka menyediakan fasilitas untuk merubahan tema tampilan
(theme). Dengan menggunakan fasilitas ini pengguna Omeka dapat merubah
tema tampilan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Berikut ini
prosedur mengganti tema tampilan Omeka:
a.

Masuk ke dalam halaman back office Omeka dan pilih menu

Appearance

b.

Arahkan kursor komputer anda pada tema tampilan yang akan anda

pilih dan tekan tombol use this theme

c. Tema tampilan akan berubah sesuai dengan tema yang anda pilih
5. Membuat koleksi
Koleksi dapat dimaknai sebagai kategori atau menunjukkan kepemilikan terhadap
sebuah item koleksi. Sebelum memasukkan item koleksi pengguna terlebih dahulu
membuat ragam koleksi dengan cara menekan menu koleksi. Setelah itu pengguna
dapat mulai mengunggah item atau koleksi digital. Berikut ini prosedur membuat
koleksi:

a. Silahkan masuk ke halaman administrator atau back office

b. Selanjutnya pilih menu collection dan tekan tombol add collection

c. Masukkan data pada field-field yang tersedia dan jika telah selesai
check box public dan tekan tombol add collection

d. Apabila penambahan perhasil akan muncul pernyataan seperti di
bawah ini

6. Unggah Item
Langkah terakhir dalam implementasi Omeka adalah unggah item. Item dapat
dimaknai sebagai informasi digital yang akan diunggah. Pengguna Omeka harus
memastikan bahwa telah membuat koleksi ketika akan mengunggah item. Setelah

melakukan unggah item maka pemustaka dapat mengakese informasi digital
tersebut. Berikut ini prosedur unggah koleksi digital:
a. Pilih menu item dan akan muncul halaman seperti gambar di bawah
ini. Selanjutnya isikan informasi yang dibutuhkan pada kolom yang
tersedia

Informasi yang perlu dimasukkan:
Title

: berisi dari judul sumber informasi (item)

Subject

: berisi topik dari sumber informasi (item). Topik dapat
menggunakan kata kunci, prase kunci atau
menggunakan kode klasifikasi. Untuk pemilihan
topik ini direkomendasikan jika menggunakan kosa
kata terkontrol seperti daftar tajuk subjek.

Description

: berisi informasi deskripsi fisik dari item.

Creator

: berisi nama personal atau organisasi yang
bertanggung jawab dalam penciptaan informasi

Add. Creator

: masukkan data dari pengarang kedua atau pihak lain
yang terlibat dalam penciptaan informasi.

Source

: berisi informasi tentang sumber informasi dari mana
informasi berasal

Publisher

: berisi informasi nama penerbit yang menciptakan
informasi (item)

Date

: berisi informasi tanggal diciptakanya informasi
format penulisan tanggal adalah tahun-bulan dan
tanggal.

Contributor

: berisi informasi tentang organisasi atau personal yang
terlibat dalam penciptaan informasi.

Rights

: berisi informasi tentang pemegang hak cipta serta hak
cipta yang melingkupi item.

Rights Holder

: Berisi nama atau organisasi pemegang hak cipta atas
informasi.

Spatial Coverage

: Berisi nama tempat atau geografi informasi

Temp. Coverage

: berisi tentang informasi tanggal masa informasi.
Format penulisan ini adalah tahun-bulan-tanggal.

Language

: berisi bahasa pengantar dari sumber informasi.

Provenance

: berisi pernyataan jika ada perubahan yang signifikan
terhadap sumber informasi

Bibl. Citation

: berisi informasi metode sitasi yang digunakan

b. Selanjutnya tekan tab item type meta data dan pilih jenis item

c. Tekan tab file dan pilih tombol choose file

d. Check box public dan pilih collection

e. Tekan tombol add item dan jika proses penambahan item berhasil
akan muncul halaman seperti di bawah ini.

Penutup
Saat ini banyak tersedia berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola
informasi digital seperti greenstone digital library, Ganesha Digital Library, E-Print
dan D-Space. Omeka dapat menjadi alternatif aplikasi pengelola informasi digital
selain keempat aplikasi tersebut.

Omeka memiliki fungsi serta fasilitas yang sama dengan berbagai aplikasi pengelola
informasi digital di atas. Akan tetapi yang menarik dari Omeka adalah aplikasi ini
mudah dalam proses instalasi, operasional dan perawatan. Hal ini dikarenakan
karena aplikasi ini didesain untuk pengguna yang tidak memiliki komputensi ti
yang handal. Pilihan selanjutnya ada di tangan pengelola perpustakaan, apakah
akan menggunakan aplikasi ini atau menggunakan aplikasi yang lain.
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