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PANDUAN SINGKAT AKSES E-JOURNAL DIKTI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah berlangganan jurnal elektronik (ejournal) yang merupakan koleksi dokumen elektronik yang aslinya diterbitkan di jurnal,
majalah dan surat kabar. E-Journal ini mencakup berbagai proprietary database full-text dan
database populer dari penyedia informasi, yaitu:
- ProQuest (www.proquest.com/pqdauto);
- EBSCO (http://search.epnet.com); dan
- CENGAGE Learning (http://infotrac.galegroup.com/itweb/dikti).
Dokumen dalam bentuk koleksi digital teks penuh (full-text) dapat dicari berdasar subyek
minat di antara ribuan koleksi dan penerbit yang berbeda dengan memanfaatkan searchengine yang tersedia. Ketersediaan dari E-Journal ini dapat dimanfaatkan oleh Dosen
Perguruan Tinggi sebagai sistem referensi online yang up-to-date sehingga peningkatan
kualitas Tridarma khususnya bidang penelitian dapat lebih ditingkatkan. Akses E-Journal
terbuka bagi semua Dosen Perguruan Tinggi yang ber-NIDN (daftar NIDN dapat dilihat di
http://forlap.dikti.go.id). Permintaan akses oleh Dosen dapat dilakukan secara mandiri
dengan meminta secara online hak akses username dan password. Untuk melakukan
permintaan hak akses dapat dilakukan 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
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2. Setelah

mengklik

tautan

“E-Journal”

maka

akan

muncul

laman

baru

http://simlitabmas.dikti.go.id/ejournal/Default.aspx seperti gambar berikut.

3. Tahapan selanjutnya adalah:
a. pilih Perguruan Tinggi sebagai host dari Dosen yang akan melakukan permintaan hak
akses username dan password;
b. masukkan NIDN dosen yang bersangkutan, kemudian klik “

“ untuk mengecek

validitas NIDN tersebut;
c. masukkan alamat surel (e-mail) yang valid dan klik “

” untuk mengirim

username dan password yang diminta. Dan apabila berhasil maka username dan
password akan terkirim dan siap digunakan untuk mengakses seluruh E-Journal yang
telah dilanggan DIKTI.
Pilih Perguruan Tinggi 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
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Status username dan password telah
terkirim di mailbox Dosen yang
bersangkutan

Contoh username dan password yang terkirim di mailbox Dosen.

Gunakan user dan
password berikut untuk mengakses jurnal yang dilanggan DIKTI
Nama Provider
URL-Provider
Username
Password

: ProQuest
: http://search.proquest.com
: 0J6QVJR288
: pqdikti20xx

Nama Provider
URL-Provider
Username
Password

: Cengage
: http://infotrac.galegroup.com/itweb
: ptn0478
: s1cc3ss

Nama Provider
URL-Provider
Username
Password

: EBSCO
: http://search.epnet.com
: z6503356
: pa55w0rd

Catatan:
Informasi Username/Password ini harap tidak disebarluaskan dengan metode yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua
orang secara bebas, misalnya diumumkan di website, blog atau sejenisnya.
Alamat surel ini bersifat sementara hanya untuk mengirim nama user dan password untuk mengakses e-journal yang dilanggan
dikti, mohon tidak dibalas.
Apabila ingin berkomunikasi melalui surel, gunakan alamat simlitabmas@dikti.go.id.
Terimakasih.
Hormat kami,
Administrator Simlitabmas
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Website Proquest (http://www.proquest.com/pqdauto)

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

Website EBSCO (http://search.epnet.com)
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