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PANDUAN REGISTRASI KEANGGOTAAN, DAN MENGAKSES KOLEKSI E-RESOURCES  

PERPUSTAKAAN NASIONAL  

 

1. Pendahuluan 

Perpustakaan Nasional telah melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online (e-
Resources) seperti jurnal , ebook, dan karya-karya referensi online lainnya. Layanan ini bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap sumber referensi ilmiah berkualitas, yang saat ini 
sebagian besar dipublikasikan secara online. Untuk memanfaatkannya setiap pengguna harus 
terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 
yang dibuktikan dengan nomor anggota yang diperoleh pada saat registrasi. Setiap anggota berhak 
memanfaatkan layanan e-Resources secara mudah dan tanpa biaya kapanpun dan dimanapun juga. 

2. Cara melakukan pendaftaran/registrasi keanggotaan 
Untuk melakukan registrasi keanggotaan Perpusnas, ikuti langkah berikut ini : 

a. Buka laman registrasi keanggotaan : http://keanggotaan.perpusnas.go.id, setelah itu akan 
tampil halaman keanggotaan online seperti Gambar 1. 

 

b. Untuk melakukan pendaftaran baru, kilik tombol Daftar. Setelah itu akan tampil petunjuk 
pendaftaran anggota. Silahkan dibaca terlebih dahulu persyaratan, tata tertib, dan hak dan 
kewajiban anggota. Kalau sudah yakin, klik tombol Lanjutkan Pendaftaran pada kanan atas 
halaman. 
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c. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Isi biodata sesuai dengan 
permintaan. 

 

 

d. Klik tombol checklist pada bagian bawah formulir untuk menyatakan persetujuan. Setelah itu 
akan muncul tombol Daftar. Klik tombol tersebut untuk menyelesaikan proses pendaftaran. 

e. Kalau semua kolom sudah terisi dengan benar, maka ucapan selamat dan nomor anggota akan 
tampil dilayar, seperti terlihat pada Gambar. 
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f. Silahkan dicatat nomor anggota, dan password yang dientrikan pada saat mengisi formulir. 
g. Sekarang Anda sudah resmi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Untuk kartu 

anggota silahkan menghubungi kantor layanan keanggotaan perpusnas, atau bisa dicetak pada 
saat berkunjung ke perpusnas. 

 
3. Cara mengakses layanan e-resources Perpusnas. 

Untuk memanfaatkan layanan e-resources perpusnas kita hanya butuh nomor anggota dan 
password yang diperoleh pada saat melakukan registrasi keanggotaan. Setelah itu ikuti langkah 
berikut: 
a. Buka website http://perpusnas.go.id, klik menu Layanan  Umum  e-resources 

 

b. Selanjutnya akan tampil halaman Login e-resources. Masukkan No. Anggota dan password yang 
sudah diperoleh pada saat melakukan registrasi keanggotaan, klik tombol Masuk. 

 

c. Seandainya Login berhasil, maka di layar akan tampil daftar koleksi e-resources yang dilanggan 
oleh Perpusnas. Silahkan pilih salah satu platfom yang Anda inginkan, untuk mencari sumber 
referensi yang dibutuhkan. 
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Demikinlah panduan ini dibuat, silahkan manfaat semaksimal mungkin fasilitas e-resources 
yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Semoga bisa membantu mempermudah Anda dalam 
melakukan pencarian sumber referensi ilmiah online. 

 
Padang, Maret 2019 
 
 
 
 
Andi Saputra, S.Kom, M.Kom 
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