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Digital Library 

Digital Library adalah perpustakaan yang 

mengelola semua atau sebagian yang substansi dari 

koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi 

sebagai bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap 

terhadap cetakan konvensional dalam bentuk 

mikro material yang saat ini didominasi koleksi 

perpustakaan. 



Perpustakaan Digital ITB 

Perpustakaan digital ITB atau lebih sering disebut 
dengan Digital Library ITB, merupakan suatu media 
penyimpanan (repository) koleksi informasi ilmiah 

yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini 
adalah Institut Teknologi Bandung 

Menggunakan perangkat lunak yang dinamakan Ganesha 
Digital Library (GDL) yang dikembangkan oleh Knowledge 

Management Research Group (KMRG) ITB 



Tujuan dan Manfaat 

Menjadi media penyimpanan 
informasi ilmiah dari civitas 

akademika ITB 

Menjadi media penyebaran 
informasi ilmiah ITB 

Sebagai salah satu media 
promosi hasil karya dan 

penelitian ilmiah ITB 

Sebagai media pelestarian 
informasi ilmiah 

Sebagai penjamin dan penerbit 
hak cipta atas karya ilmiah 

secara otomatis 

Mereduksi plagiarisme karya 
ilmiah, khususnya dari ITB 

Menghindari terjadinya duplikasi 
penelitian 

Meningkatkan peringkat 
Webometric dan Citation Index 
dari sebuah hasil karya ilmiah 

civitas akademika ITB 
khususnya 



Kelebihan 

Perpustakaan Digital 
•Menghemat ruangan 
•Multiple access 
•Tak terbatas oleh ruang dan 

waktu 
•Koleksi dapat berbentuk 

multimedia 
•Biaya lebih murah 



Perangkat Lunak 

Internet browser 
• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 
• Google Chrome 

PDF Reader 
• Adobe Acrobat Reader 

• Nitro PDF 
• Foxit PDf 

• dll 



Ganesha Digital Library 



Digilib ITB Homepage 



Tampilan Metadata dan File 



Pengadaan dan Pengelolaan 
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Akses Pemanfaatan 

Digital 
Library 

ITB 

Masyarakat 
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ITB 



Keamanan dan Jaminan 

Setiap metadata yang disimpan 
ke dalam Digital Library telah 
diberikan proteksi yang 
dilakukan sesuai dengan 
standar keamanan data yang 
telah ditetapkan oleh 
Perpustakaan ITB. 

Dengan mempublikasikan 
sebuah karya ilmiah ke 
dalam Digital Library, secara 
tidak langsung telah 
melabelkan hak cipta 
tersebut ke dalamnya. 



Akses Perpustakaan Digital 
• Registration (Registrasi terlebih dahulu pada link berikut http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=register 

Isi semua data yang ada dalam form tersebut.) 

 

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=register
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=register


Akses Perpustakaan Digital 
• Aktifasi pada link berikut http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=register&op=activate 

Setelah proses registrasi berhasil, sistem digilib akan mengirimkan pesan ke email yang sudah diisi 
ketika registrasi. Isi email adalah link untuk proses aktivasi. 

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=register&op=activate


Akses Perpustakaan Digital 
• Log in 

– User ID : Alamat email ketika registrasi 
– Password: Kata kunci ketika registrasi 



Akses Perpustakaan Digital 
• Fitur “Lupa Password” 



Akses Perpustakaan Digital 
• Setelah log in berhasil, akses literatur yang 

dibutuhkan melalui menu pencarian  



Questions? 

digilib@lib.itb.ac.id 
info@lib.itb.ac.id 

022-2500089 
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