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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

DIGILIB 
ITB

SAPPK

FSRD

FTMD

FTI

SBM

FITB FTTM

FMIPA

SF

SITH

FTSL



Akses Pemanfaatan

Digital 
Library 

ITB

Masyarakat
Umum

Civitas
Akademika

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.



E-Collection: e.lib.itb.ac.id



Perbedaan Digilib dan E-collDigital Library
Akses terbuka

untuk
umum, dapat
diakses dari

luar ITB

Konten
terbatas dari
hasil karya

civitas
akademika ITB

Pengisian
konten

dilakukan oleh
staf

khusus, sesuai
dengan standar

yang 
ditetapkan.

Perlu registrasi
terlebih dahulu
untuk melihat

isi file pdf

File pdf hanya
bersifat “read-
only”, dan tidak

dapat di
download

E-Collection

Akses terbatas
hanya di dalam

lingkungan
kampus ITB

Konten bersifat
umum, bebas
bertanggung

jawab

Pengisian konten
boleh dilakukan
oleh siapapun
dalam civitas
akademika

ITB, dengan
syarat dan

ketentuan yang 
berlaku

Registrasi
pembuatan akun

hanya untuk
anggota yang 

ingin
mengunggah isi.

File pdf dapat di
unduh tanpa

perlu melakukan
registrasi atau
membuat akun
terlebih dahulu



Download File



Questions?

digilib@lib.itb.ac.id
vika@lib.itb.ac.id

022-2509118

mailto:digilib@lib.itb.ac.id�
mailto:vika@lib.itb.ac.id�
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