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PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala kenikmatan dan kebaikan-Nya sehingga buku Pedoman Akses E-

Resources ini bisa tersusun. Salawat dan salam mudah-mudahkan selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan nuur ilmu bagi 

sekalian umatnya. 

Buku pedoman ini disusun karena banyak pemustaka yang masih mengalami 

kesulitan dan kebingungan dalam mengakses e-resources (sumber-sumber 

elektronik) seperti buku, jurnal, repository digital, maktabah shamilah maupun local 

journal yang dimiliki oleh Perpustakaan UIN. Kondisi ini menyebabkan minimnya 

akses ke sumber-sumber referensi elektronik, padahal kandungan informasinya 

sangat signifikan untuk kajian-kajian berbagai disiplin ilmu yang ada di UIN Sunan 

Kalijaga ini. Kami berharap dengan tersusunnya buku pedoman ini bisa dijadikan 

acuan para pemustaka dalam mengakses sumber-sumber elektronik tersebut. 

Untuk lebih memudahkan penggunaan buku pedoman e-resources ini, penulis 

membagi menjadi bebarapa jenis, yaitu Buku Pedoman Akses E-book,  Buku 

Pedoman Akses E-journal, Buku Pedoman Akses Repository Digital, Buku Pedoman 

Akses Maktabah Syamilah dan Buku Pedoman Akses Local Journal.  

Tersusunnya pedoman ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, dan 

karena itu kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada : Ibu Labibah 

sebagai Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang selalu mendorong 

penyusunan buku ini dan tidak bosan mempromosikan e-resources perpustakaan. 

Kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman pustakawan dan seluruh 

karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga atas support-nya kepada kami. 

Pada akhirnya, kami hanya bisa berharap semoga buku ini bermanfaat bagi 

seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Kritik serta saran sangat kami 

harapkan demi perbaikan buku panduan ini. 

 

Yogyakarta, Agustus 2017 
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PENDAHULUAN 

 

A library is a growing organism (perpustakaan bagai organisme yang sedang 

tumbuh), adalah  salah satu hukum dari  lima hukum perpustakaan menurut 

Ranganathan. Perpustakaan memang dituntut untuk berkembang bukan hanya 

mengikuti selera pemustakanya namun juga berkembang seiring berkembangnya 

teknologi informasi yang menopang berbagai kegiatan dan kebutuhan perpustakaan. 

Perpustakaan bukan hanya berkembang secara fisiknya dengan membangun gedung 

atau space yang luas, namun juga berkembang dari segi koleksinya baik jumlah 

eksemplar, jumlah judul maupun variasi kajian maupun bentuk dari koleksi itu 

sendiri (tercetak dan elektronik). Perkembangan gedung dan koleksi ini juga perlu 

sekali diimbangi dengan perkembangan sarana untuk penelusurannya. Koleksi bukan 

hanya bisa diakses secara nyata dengan mendatangi perpustakaan untuk bisa 

mengaksesnya, namun juga dikembangkan pula perpustakaan digital agar pemustaka 

bisa mengakses koleksi tanpa harus datang ke perpustakaan. 

Menanggapi perkembangan koleksi dan tuntutan pengembangan layanan, 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah melakukan proses pengembangan koleksi 

terutama pengembangan di bidang bentuk atau jenis koleksinya. Koleksi yang 

dibangun bukan melulu berorientasi pada koleksi tercetak tetapi juga koleksi 

elektronik.  Ada berbagai koleksi elektronik yang sekarang dikembangkan, yaitu 

buku elektronik (e-book), jurnal elektronik (e-journal), repository digital (digital 

library), local e-journal dan koleksi kitab kuning elektronik (software Maktabah 

Shamilah). Koleksi tersebut (terutama e-journal) setiap tahun tentu mengalami 

perubahan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang disetujui. Koleksi e-book 

relatif tidak banyak mengalami perubahan bahkan cenderung bertambah. Content 

(isi) dari repository digital juga selalu bertambah baik jumlah maupun jenisnya. 

Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa PTIPD UIN sudah berupaya 

untuk mengembangkan akses internet dengan Single Sign On (SSO) sehingga 

database e-book dan e-journal Perpustakaan bisa diakses bukan hanya di lingkungan 

UIN tetapi juga bisa dari luar jangkauan wifi UIN Sunan Kalijaga. 

Agar pemustaka bisa mengakses koleksi tersebut, ada beberapa ketentuan umum 

yang perlu diketahui terlebih dahulu. Beberapa ketentuan umum tersebut adalah 

sebagai berikut: 

A. Akses e-book dan e-journal 

1. Tercatat sebagai sivitas akademika dan karyawan UIN serta mempunyai akun 

ke wifi UIN. 

2. E-book,  e-journal dan local e-journal  hanya bisa diakses menggunakan 

jaringan intranet. Untuk mengakses e-book,  e-journal dan local e-journal, 



maka harus berada di area jangkauan wifi UIN (lingkungan kampus). Khusus 

untuk database e-journal EBSCOhost, bisa diakses baik di lingkungan 

kampus maupun dari luar lingkungan kampus dengan menggunakan 

password dan username tertentu yang bisa diminta oleh pemustaka ke bagian 

informasi dan referensi perpustakaan. 

3. Login ke internet menggunakan password dan username dari UIN. 

4. Jika lupa alamat dari masing-masing database, maka silahkan buka web site 

perpustakaan: http://lib.uin-suka.ac.id/ 

5. Klik menu yang diinginkan. Jika ingin mengakses e-book atau e-journal, 

maka pilih menu Database E-book & E-journal, dan jika ingin mengakses 

local journal maka pilih menu Local E-journal. 

6. E-book dan e-journal yang bisa diakses dan didownload full text adalah yang 

sudah dibeli atau dilanggan oleh perpustakaan. Penjelasan lebih rinci ada 

pada penjelasan per data base. 

 

B. Akses repository digital 

1. Repository digital bisa diakses  oleh siapa pun (tidak terbatas oleh sivitas 

akademika dan karyawan UIN ) 

2. Repository digital bisa diakses  menggunakan jaringan  internet (bisa 

diakses baik di lingkungan kampus maupun dari luar lingkungan kampus) 

3. Jika ingin mengakses repository digital maka pilih menu Institutional 

Repository pada web Perpustakaan, atau ketik alamat: http://digilib.uin-

suka.ac.id/, 

4. Yang bisa diakses dan di-download full text adalah Bab I atau Bab 

Pendahuluan dan Bab Kesimpulan dan Penutup serta Daftar Pustaka dari 

skripsi, tesis dan disertasi. 

5. Pemustaka yang merupakan sivitas akademika atau karyawan UIN bisa 

mengakses dan men-download bab isi dari skripsi, tesis dan disertasi 

dengan persyaratan tertentu. 

 

C. Akses Local E-journal 

1. Local e-journal merupakan kumpulan artikel maupun buku yang sudah di-

download oleh pustakawan dari data base e-journal yang pernah dilanggan 

oleh Perpustakaan UIN. 

2. Local e-journal hanya bisa diakses menggunakan jaringan intranet sehingga 

hanya bisa diakses di area yang terkoneksi dengan jaringan wifi UIN. 

3. Local e-journal bisa diakses dengan membuka web site perpustakaan: 

http://lib.uin-suka.ac.id/ kemudian klik menu Local E-Journal. 

 

D. Akses Maktabah Shamilah 

1. Maktabah shamilah adalah software Kitab Digital yang memuat ribuan kitab-

kitab induk dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya: tafsir, hadis, ulum al 

http://lib.uin-suka.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/
http://lib.uin-suka.ac.id/


hadis, ulum al Qur’an, fiqih berbagai madzhab, usul fiqih, tarikh/sejarah 

Islam, nahwu, tasawuf dan sebagainya. 

2. Perpustakaan menyediakan Maktabah shamilah  versi 2. 

3. Maktabah shamilah bisa diakses computer yang berada di lantai 2 (hanya 

tersedia di  satu  komputer) 

Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa link ke web e-jurnal yang 

dipasang di web perpustakaan namun Perpustkaan UIN sudah tidak melanggannya 

kembali. Oleh karena itu pemustaka barang kali akan merasa kebingungan jika 

mengakses e-jurnal tersebut. Beberapa komplain yang kami terima dari pemustaka 

mengatakan bahwa banyak artikel yang tidak bisa di-download padahal saya mencari 

artikel dari web perpustakaan. Perlu kami tekankan di sini, bahwa walaupun 

Perpustakaan UIN sudah tidak melanggan lagi namun pemustaka masih bisa 

mengakses artikel-artikel dari web e-jurnal tersebut, khususnya artikel-artikel yang 

masuk kategori open access atau free.  

Pemustaka yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses koleksi 

elektronik seperti tersebut di atas bisa berkonsultasi atau meminta bimbingan kepada 

pustakawan terutama pustakawan di layanan referensi dan serial. Pemustaka juga 

bisa mengikuti bimbingan penelusuran e-resources yang diadakan secara terjadwal 

dan bersifat klasikal setiap hari Selasa, dengan mendaftar terlebih dahulu ke bagian 

layanan informasi perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARA MENGAKSES E-BOOK 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah melanggan/membeli beberapa judul 

buku elektronik dari berbagai database e-book, yaitu IG Publishing, Wiley, GALE, 

Emerald, Cambridge, Ebscohost  dan SAGE.  

Secara umum, untuk mengakses buku-buku elektronik Perpustakaan adalah 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun secara rinci akan kami jelaskan 

per database.  

A. IG Publishing 

Buku yang bisa diakses dari IG Publishing sebanyak 24 judul. Untuk 

mengaksesnya, ikuti langkah berikut: 

1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 1: Judul buku-buku IG Publishing 

 

2. pilih buku yang diinginkan, kemudian klik linknya yang berada di kotak 

sebelah kanan (contoh nomor 1). Kemudian akan muncul judul buku seperti 

terlihat pada gambar di bawah. 

3. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download seluruhnya. 

Caranya, klik bab yang akan di-download lalu klik tulisan “view pdf” yang 

berada di sisi kanan atas dari bab tersebut. 

4. Jika anda mengklik tulisan “view pdf” maka akan muncul permintaan seperti 

terlihat pada gambar 4.,  lalu klik tulisan “proceed”.  

5. Jika buku tersebut akan di-download seluruhnya, maka download-lah seluruh 

bab termasuk front matter dan end matter. 

 



 
Gambar 2: tampilan judul buku yang dipilih 

 

 
Gambar 3: bab (chapter) yang dipilih untuk di-download 



 
Gambar 4: permintaan persetujuan 

 

 
Gambar 5: tampilan versi pdf 

 

 

 

B. E-book WILEY 

Buku yang bisa diakses dari WILEY sebanyak 71 judul. Untuk mengaksesnya, 

ikuti langkah berikut: 

1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 



 
Gambar 6: judul buku-buku WILEY 

 

2. pilih buku yang diinginkan, blok judul buku atau nomor ISBN (yang 

direkomendasikan adalah nomor ISBN), lalu klik kanan dan copy. 

3. Paste-kan judul buku atau nomor ISBN yang sudah di-copy ke kotak 

pencarian pada website WILEY dengan cara mengklik tulisan EBOOK warna 

hijau. Tampilan sebagaimana gambar 8. 

4. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download seluruhnya. 

Caranya, pilih bab yang akan di-download lalu klik tulisan “PDF” yang 

berada di bawah setiap bab. 

5. Jika buku tersebut akan di-download seluruhnya, maka download-lah seluruh 

bab termasuk front matter dan end matter. 

 

 
Gambar 7: database e-book perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 



Gambar 8: tampilan website WILEY 

 

 
Gambar 9: hasil penelusuran menggunakan nomor ISBN 

 



 
Gambar 10: tampilan isi bentuk PDF 

 

 

C. E-book GALE 

Buku yang bisa diakses dari GALE sebanyak 27 judul. Untuk mengaksesnya, 

ikuti langkah berikut: 

1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 12: judul buku-buku GALE 

 

2. pilih buku yang diinginkan, blok judul buku atau nomor e-ISBN (yang 

direkomendasikan adalah nomor e-ISBN), lalu klik kanan dan copy. 



3. Paste-kan judul buku atau nomor e-ISBN yang sudah di-copy ke kotak 

pencarian pada website GALE dengan cara mengklik tulisan EBOOK 

warna hijau. Tampilan sebagaimana gambar 13. 

4. Hasil pencarian seperti terlihat pada gambar 14. Untuk men-download 

isinya, maka klik judul buku tersebut. 

5. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download 

seluruhnya. Caranya, klik bab yang akan di-download, maka akan muncul 

versi pdf-nya, sebagaimana terlihat pada gambar 15. 

 

 
Gambar 13: website untuk mencari buku-buku GALE 

 

 
Gambar 14: hasil pencarian menggunakan kata kunci nomor e-ISBN 



 
Gambar 15: tampilan versi pdf  

 

D. E-book Emerald 

Buku-buku yang bisa diakses dari EMERALD kebanyakan buku berseri, yaitu  

buku yang terdiri atas beberapa jilid yang memuat tema yang bersambung. 

Buku-buku yang bisa diakses adalah yang tahun terbitnya 2015. Untuk 

penelusuran lebih efisien, maka langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu “Database Ebook & Ejurnal” dari web Perpustakaan. Klik tulisan 

EBOOK pada kolom Emerald.  

 

 
Gambar 16: tampilan website dari EMERALD 

 



2. Pilih atau klik tulisan “journal & book” yang berada di bawah tulisan 

“emeraldinsight”, 

 

 
Gambar 17: tampilan judul jurnal dan buku 

 

3. Klik atau pilih “book series” dan “only content I have access to”, akan 

muncul tampilan berikut: 

 

 
Gambar 18: judul buku seri yang dilanggan 

 

4. Karena buku-buku yang bisa diakses adalah yang tahun terbitnya 2015, maka 

pilih dulu judul bukunya kemudian pilih yang terbitnya tahun 2015 atau yang 

bertanda “kotak warna hijau penuh”, seperti tampilan berikut: 



 
Gambar 19: judul buku seri yang bisa di-download full text 

 

5. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download seluruhnya. 

Caranya, pilih bab yang akan di-download lalu klik tulisan “PDF” yang 

berada di bawah setiap bab seperti terlihat pada gambar 20. 

 

 
Gambar 20: detail buku dan isinya 

 

 

E. E-book CAMBRIDGE 

Buku yang bisa diakses dari Cambridge sebanyak 86 judul. Pemustaka 

disarankan tidak langsung membuka web dari WILEY terlebih dahulu karena 

dikhawatirkan terjebak mencari jurnal, padahal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan hanya buku saja. Untuk mengaksesnya, ikuti langkah berikut: 



1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 21: judul buku-buku Cambridge 

 

2. pilih buku yang diinginkan, blok judul buku atau nomor ISBN (yang 

direkomendasikan adalah nomor ISBN), lalu klik kanan dan copy. 

3. Paste-kan judul buku atau nomor ISBN yang sudah di-copy ke kotak 

pencarian pada website CAMBRIDGE dengan cara mengklik tulisan 

EBOOK warna hijau. Tampilan sebagaimana gambar 22. 

 

 
Gambar 22: tampilan website Cambridge 

 



4. Hasil penelusuran dengan nomor ISBN adalah seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 23: hasil penelusuran dengan nomor ISBN 

 

5. Untuk melihat isi buku tersebut maka klik judul buku yang muncul, seperti 

terlihat pada gambar 24: 

6. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download seluruhnya. 

Caranya, pilih bab yang akan di-download lalu klik tulisan “PDF” yang 

berada di bawah setiap bab seperti terlihat pada gambar 24. 

 

 
Gambar 24: detail buku dan isinya 

 

 



F. E-book SAGE 

Buku yang bisa diakses dari SAGE sebanyak 33 judul. Pemustaka disarankan 

tidak langsung membuka web dari WILEY terlebih dahulu karena dikhawatirkan 

terjebak mencari jurnal, padahal yang dilanggan oleh Perpustakaan hanya buku 

saja. Untuk mengaksesnya, ikuti langkah berikut: 

1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 25: judul buku-buku dari SAGE 

 

2. pilih buku yang diinginkan, blok judul buku atau nomor EISBN (yang 

direkomendasikan adalah nomor EISBN), lalu klik kanan dan copy. 

3. Paste-kan judul buku atau nomor EISBN yang sudah di-copy ke kotak 

pencarian pada website SAGE dengan cara mengklik tulisan EBOOK warna 

hijau. Tampilan sebagaimana gambar 26:  

 
Gambar 26: tampilan website SAGE knowledge 



4. Hasil penelusuran dengan nomor EISBN adalah seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 27: hasil penelusuran 

 

5. Klik judul buku (tulisan italic/miring warna biru) untuk melihat isi buku 

seperti terlihat pada gambar 28 dan 29 berikut: 

 

 
Gambar 28: detail judul buku dan daftar isinya 

 



 
Gambar 29: detail judul buku dan daftar isinya 

 

6. Buku tersebut sudah dipisahkan per bab dan  bisa di-download seluruhnya. 

Caranya, pilih bab yang akan di-download lalu klik tulisan “download PDF” 

warna merah. 

Gambar 30: detail bab yang akan di-download 

 

G. E-book EBSCOhost 

Sebelum membahas bagaimana cara mengakses e-book EBSCOhost, ada 

beberapa catatan penting, yaitu: 

1. Kebijakan dari provider EBSCO untuk akses e-book adalah “one book one 

user”. Ini artinya bahwa pada waktu yang bersamaan, hanya satu user 

(pengguna) yang bisa membuka e-book tersebut. 



2. E-book EBSCO hanya bisa dibuka untuk dibaca (read only). Buku bisa di-

download dengan beberapa batasan dari penerbit buku tersebut, misalnya 

hanya bisa di-download 20, 30, 50  lembar per hari.  

Buku yang bisa diakses dari EBSCO sebanyak 70 judul. Untuk mengaksesnya, 

ikuti langkah berikut: 

1. klik terlebih dahulu judul buku yang dilanggan seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 31: daftar judul buku EBSCO yang dilanggan 

2. buka website EBSCOhost dengan cara mengklik tulisan EBOOK warna 

hijau, maka muncul tampilan seperti pada gambar di bawah: 

 

 
Gambar 32: tampilan awal website EBSCOhost 

 

3. klik tulisan EBSCOhost Research Databases, maka muncul tampilan seperti 

pada gambar di bawah: 



 
Gambar 33: tampilan EBSCOhost Research Databases 

 

4. pilih atau klik tulisan e-book collection (EBSCOhost), maka akan muncul 

tampilan berikut: 

 

 
Gambar 34: tampilan cover buku EBSCOhost yang dilanggan 

 

5. untuk melihat keseluruhan judul buku yang dilanggan, maka klik tulisan 

“view all” yang berada di atas kanan gambar sampul buku, maka akan 

muncul tampilan berikut: 

 



 
Gambar 35: judul buku-buku EBSCOhost yang dilanggan 

 

6. untuk membaca buku tersebut, maka klik tulisan “PDF full text” atau 

“EPUB full text”. 

7. Buku bisa dibaca keseluruhan isinya, tetapi tidak bisa di-download 

keseluruhan secara langsung melainkan ada pembatasan sesuai kebijakan 

dari penerbit buku tersebut. 

 

 

SELAMAT MENCOBA SEMOGA SUKSES 


