Layanan keanggotaan ini adalah layanan yang disediakan oleh Open Library yang
diperuntukan bagi masyarakat umum, dengan melakukan registrasi pada layanan ini, atau
masyarakat umum dapat memanfaatkan koleksi dan layanan lainnya yang tersedia di Open
Library baik secara onsite maupun online.
Untuk memudahkan proses layanan, berikut adalah ketentuan untuk menjadi anggota Open
Library:

TATA CARA REGISTRASI
1. Mengisi formulir registrasi keanggotaan pada menu ‘Sign Up’ di open Library melalui
tautan : https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/membership
2. Mengunggah hasil scan KTM/Karpeg (tdk wajib) dan KTP pada saat melakukan registrasi
3. Mendapatkan pemberitahuan hasil verifikasi via e-mail dan login menggunakan link
tercantum.
4. Untuk melanjutkan berlangganan keanggotaan, klik menu ‘Berlangganan‘
5. Memilih jangka waktu (durasi) keanggotaan sebagai berikut:
•

Jangka waktu (durasi) keanggotaan per semester (6 bulan terhitung sejak
pengiriman notifikasi keanggotaan melalui e-mail)

•

Jangka waktu (durasi) keanggotaan per tahun (12 bulan terhitung sejak pengiriman
notifikasi keanggotaan melalui e-mail)

6. Bersedia untuk membayar biaya keanggotaan + kode unik sebagai berikut:
•

Biaya keanggotaan per semester Rp. 300.000,-

•

Biaya keanggotaan per tahun Rp. 500.000,-

•

Contoh kode unik :1123

•

Contoh nominal pembayaran + kode unik = Rp. 300.000 + Rp. 1.123 = Rp.301.123

•

Jumlah biaya yang dibayarkan sesuai kode unik (maks. 4 digit) akan dialokasikan
untuk Telkom University Endowment Fund

7. Melakukan pembayaran biaya keanggotaan ke Rekening Impress Fund Open Library
sebagai berikut:
•

Nomor rekening : 131.00.142161.56 (Bank Mandiri)

•

Atas nama

: Siti Mintarsih Oktrianti
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8. Klik tombol “Konfirmasi Pembayaran” pada aplikasi pendaftaran
9. Cek e-mail notifikasi terkait validasi pembayaran.
10. Status berlangganan anda telah aktif.

FASILITAS
1. Anggota mendapatkan akun untuk login ke system Open Library
(https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id)
2. Anggota dapat menggunakan fasilitas ruang baca yang ada di Open Library
3. Anggota dapat mengakses koleksi sumber elektronis (e-book, karya ilmiah, proyek akhir)
yang ada pada system Open Library secara streaming (dalam format flipbook)
4. Anggota dapat mengakses koleksi ejournal pada database yang dilanggan oleh Open
Library, diantaranya:
a. IEEE: Journal, Magazines, Ebook (IEEE-MIT), IEEE-Wiley
b. ACM: Journal, Magazines, Proceedings
c. Springer: Journal, Ebook (Computer Science, Engineering)
d. Emerald: Journals, Ebook (Business-Management), Case Study Emerging Market
e. Taylor and Francis: Journals (Arts and Humanities)
f.

Sciencedirect: Journals (Business, Accounting, Financial)

g. Business Expert Press: Ebook (Business)
h. Bloomsburry: Ebook (Arts and Visual Culture, Design, Fashion)
i.

IET: Ebook (Computing, Engineering, Materials, Telecommunications,
Transportation)

j.

SAGE: Journals

k. Inderscience Publisher: Journals
l.

World Scientific: Journals

m. iThenticate, Turnitin & Statista by Document Delivery Service* (S&K)
5. Anggota dapat memanfaatkan layanan document delivery service untuk informasi yang
diperlukan dari buku (hardcopy) dan tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Anggota dapat mengajukan bimbingan pemustaka (user education) terkait penelusuran
sumber-sumber

informasi

yang

dimiliki

http://bit.ly/permohonanbimbinganpemustaka
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PERATURAN
1. Anggota wajib mematuhi peraturan pengunjung perpustakaan, dan peraturan layanan.
2. Anggota akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Open Library.
3. Informasi

mengenai

peraturan

Open

Library

dapat

diunduh

pada

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/information/id/20.html

LAYANAN ASK A LIBRARIAN
Informasi lebih lanjut mengenai layanan keanggotaan bagi alumni Telkom University, silakan
menghubungi layanan Ask a Librarian:
•

WhatsApp: 0812-8000-0110

•

E-mail: library@telkomuniversity.ac.id

•

IG/line: @openlibrary.telu

•

Facebook: Telkom University Openlibrary
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