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PANDUAN AKSES E-JOURNAL

19.1 Pendahuluan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah berlangganan jurnal elektronik (EJournal) yang mencakup berbagai proprietary database full-text dan database populer dari
penyedia informasi, yaitu:
- ProQuest (search.proquest.com);
- CENGAGE Learning (http://infotrac.galegroup.com/itweb).
Untuk mempermudah mencari koleksi digital teks penuh (full-text) berdasar subyek minat di
antara ribuan koleksi dan penerbit yang berbeda dengan memanfaatkan search-engine yang
tersedia
dapat
juga
dicari
menggunakan
alat
pencarian
terpadu
di
http://dikti.summon.serialssolutions.com/.
Ketersediaan E-Journal ini dapat dimanfaatkan sebagai pustaka online yang up-to-date
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Tridarma Dosen Perguruan Tinggi khususnya
bidang penelitian. Akses E-Journal terbuka bagi semua Dosen Perguruan Tinggi yang berNIDN (daftar NIDN dapat dilihat di http://forlap.dikti.go.id).
Permintaan akses yaitu username dan password dapat dilakukan secara mandiri oleh dosen
melalui online dengan tahapan berikut.
1. Permintaan hak akses username dan password dilakukan melalui laman SIMLITABMAS
http://simlitabmas.dikti.go.id dengan mengklik tautan “E-Journal” seperti pada gambar
berikut.

Klik tautan “E-Journal” untuk
menuju ke laman permintaan hak
akses username dan password

Gambar 19.1 Permintaan akses yaitu username dan password
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2. Setelah mengklik tautan “E-Journal” maka akan muncul laman
http://simlitabmas.dikti.go.id/ejournal/Default.aspx seperti gambar berikut.

baru

Gambar 19.2 Laman pendaftaran user E-Jurnal
3. Tahapan selanjutnya adalah berikut.
a. ketik dan sorot Perguruan Tinggi sebagai host dari Dosen yang akan melakukan
permintaan hak akses username dan password;
Sorot Perguruan Tinggi sesuai asal Dosen
yang melakukan permintaan hak akses
username dan password

Gambar 19.3 Laman pemilihan host PT dosen
b. masukkan NIDN dosen yang bersangkutan, kemudian klik “
validitas NIDN;

“ untuk mengecek

Perguruan Tinggi terpilih asal Dosen yang akan
melakukan permintaan hak akses username
dan password
Klik “
” untuk mengecek validitas NIDN
dan menampilkan nama Dosen
Isi dengan alamat e-mail yang valid
Nama dan Program
Studi Dosen

Klik untuk mengirimkan data

Gambar 19.4 Laman pengecekan validitas host dosen
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c. masukkan alamat surel (e-mail) yang valid dan klik “
” sehingga sistem
juga akan langsung mengirim username dan password ke dosen pengguna yang
dimaksud. Dan apabila berhasil maka username dan password akan terkirim dan siap
digunakan untuk mengakses seluruh E-Journal yang dilanggan DIKTI.

Status username dan password telah terkirim di
mailbox Dosen yang bersangkutan

Gambar 19.5 Laman pendaftaran user E-Jurnal
- Setiap dosen pengguna akan menerima dua (2) username dan password yang dapat
digunakan untuk mengakses dua (2) provider E-Journal yaitu ProQuest dan CENGAGE
seperti tampilan berikut.

Gambar 19.6 Username dan password terkirim dalam mailbox

185

Kumpulan Panduan Penggunan SIMLITABMAS

19.2 Memulai Akses Jurnal dan Memanfaatkan Mesin Pencari
Akses jurnal Dikti juga telah difasilitasi dengan mesin pencari (search engine,
http://dikti.summon.serialssolutions.com/) sehingga pengguna dapat menelusuri topik
atau subyek artikel berbagai jurnal yang ada di pro-quest dan Cengage dengan cepat.
Tampilan mesin pencari dapat dilihat sebagai berikut.

Isi dengan topik / subyek /
kata kunci yang akan dicari

Klik untuk melakukan
pencarian

Gambar 19.7 Melakukan pencarian jurnal dengan mesin pencari

Hasi pencarian

Gambar 19.8 Hasil pencarian jurnal dengan mesin pencari
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Hasil pencarian dan proses pencarian dapat dilakukan lebih detail sehingga pengguna
akan dapat mencari topik atau artikel lebih lengkap dan spesifik. Beberapa fasilitas
yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Pencarian berdasar fulltext, artikel jurnal atau
newspaper atau koleksi perpustakaan

Pencarian berdasar konten jurnal, newspaper,
newsletter, dll.

Pencarian berdasarkan bidang ilmu atau
subyek

Gambar 19.9 Pencarian jurnal lebih detil dengan mesin pencari
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Alamat Website dan mesin pencari sebagai berikut.
Proquest ( search.proquest.com)

Website CENGAGE Learning (http://infotrac.galegroup.com/itweb)

Website mesin pencari SUMMON (http://dikti.summon.serialssolutions.com/)
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