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UNNES Mail dan Google Scholar



Layanan UNNES MAIL

@mail.unnes.ac.id



Sekilas UNNES MAIL

UNNES bekerjasama dengan Google untuk menyediakan
layanan email bagi dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa dengan berbasis pada Google Mail (Gmail).

Dosen dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan
email dengan domain @mail.unnes.ac.id

Mahasiswa bisa mendapatkan email dengan domain 
@student.unnes.ac.id

 Layanan ini merupakan salah satu dari layanan yang 
diberikan oleh Google dalam paket Google Apps for 
Education



Sekilas UNNES MAIL



Mendapatkan UNNES MAIL

 Bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat mengajukan
email melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 
dengan alamat http://simpeg.unnes.ac.id.



Mendapatkan UNNES MAIL

 Login di SIMPEG menggunakan akun (username & 
password) Sikadu dengan level dosen atau tenaga
kependidikan.



Mendapatkan UNNES MAIL

Apabila data kepegawaian Saudara di SIMPEG belum
memiliki data email UNNES, maka akan diarahkan ke form 
Request Email.



Mendapatkan UNNES MAIL

Apabila Saudara belum memiliki email dengan domain 
@mail.unnes.ac.id, klik tombol “Belum Punya” kemudian isi
form alamat email dan password yang diinginkan.

 Tunggu konfirmasi dari admin.



Mendapatkan UNNES MAIL

Apabila Email telah disetujui maka akan muncul hasil
konfirmasi pada Halaman Konfirmasi Email.



Mendapatkan UNNES MAIL

Apabila Saudara sudah memiliki email @mail.unnes.ac.id
tetapi belum masuk di data kepegawanain, klik tombol
Sudah Punya dan masukkan alamat email Saudara.



Mendapatkan UNNES MAIL

Apabila Saudara sudah memiliki email @mail.unnes.ac.id
namun lupa password, klik tombol Sudah Punya namun
Lupa Password kemudian masukkan alamat email 
Saudara kami akan melakukan reset password dan
memberitahukan password yang baru pada laman ini.



Menggunakan UNNES MAIL

UNNES Mail dapat dibuka menggunakan personal 
computer (PC/Laptop) atau menggunakan aplikasi
Google Mail di ponsel atau tablet.



Menggunakan UNNES MAIL di PC

 Buka peramban dan ketikkan
alamat
http://email.unnes.ac.id atau
http://mail.google.com. 

 Masukkan username secara
lengkap, contoh
ochid@mail.unnes.ac.id dan
masukkan password dengan
benar.



Menggunakan UNNES MAIL di PC

 Setelah berhasil login maka akan diarahkan ke halaman
utama UNNES Mail.



Menggunakan UNNES MAIL di PC

Cara Menggunakan UNNES MAIL pada prinsipnya sama
dengan menggunakan email berbasis Gmail.



Menggunakan UNNES MAIL di Android

Unduh dan install aplikasi Gmail 
melalui Google Play Store

 Jalankan aplikasi Gmail 



Menggunakan UNNES MAIL di Android

 Pada menu Set up email, pilih
Google



Menggunakan UNNES MAIL di Android

Masukkan alamat email secara
lengkap, contoh
ochid@mail.unnes.ac.id



Menggunakan UNNES MAIL di Android

Masukkan password dengan
benar



Menggunakan UNNES MAIL di Android

 Setelah berhasil login maka akan
diarahkan ke halaman utama
UNNES Mail versi Android



Panduan Pendaftaran dan 

Pembuatan Profile Google Scholar



Apa itu Google Scholar

Google merupakan salah satu search engine 
terbesar yang digunakan oleh pengguna
intenet.

Apapun yang ingin dicari oleh pengguna
internet kebanyakan mereka terlebih dahulu
membuka Google

Google Scholar yang merupakan salah satu
layanan dari google untuk memudahkan
pengguna internet mecari sesuatu di bidang
akademik (karya ilmiah)



Apa itu Google Scholar

Google Scholar merupakan layanan yang 
memungkinkan pengguna melakukan
pencarian materi-materi berupa teks dalam
berbagai format publikasi

Sarana atau cara yang disediakan google
untuk mempermudah mencari literatur
akademis secara luas

Google Scholar adalah salah satu mesin
pengindeks untuk makalah, buku, dan karya-
karya kecendekiaan



Mengapa Google Scholar

Banyak dosen yang sudah memiliki banyak
penelitian dan membuat publikasi, tapi masih
kesulitan publikasi melalui internet

Bagaimana caranya agar publikasi mudah
ditemukan ketika orang lain mencari
mengenai topik apa yang kita tulis

Google Scholar dapat digunakan untuk
mempublikasi hasil penelitian sehingga
publikasi mudah di-index oleh Google dan
menjadi dokumentasi atas penelitian yang 
sudah dilakukan



Mengapa Google Scholar

Hal penting yang harus dimiliki oleh seorang
dosen atau peneliti yaitu Profil Google
Scholar. 

Profil Google Scholar merupakan identitas diri
dosen atau peneliti serta terdapat daftar
artikel publikasi ilmiah yang pernah dilakukan. 

Artikel publikasi tersebut berasal dari seluruh
Repository karya ilmiah perguruan tinggi
seluruh dunia yang terindeks oleh google
scholar.



Profil di Google Scholar

 Profil di Google Scholar berisi daftar semua tulisan
seorang penulis (buku, makalah, artikel, dsb) yang 
dikutip (citation) oleh penulis lain. 

 Tulisan karya penulis tersebut diacu sebagai
referensi yang disebutkan di dalam daftar pustaka. 

Daftar semua kutipan tersebut berasal dari
search.scholar yg secara otomatis di-crawl oleh
Google apabila artikel terkait bisa ditemukan oleh
Google.



Contoh Profil di Google Scholar



Membuat Profil Google Scholar

 Buka web browser (Mozilla Firefox, Chrome, Opera dll) 

 Ketikkan http://scholar.google.co.id di kotak url dalam web 
browser



Membuat Profil Google Scholar

 Klik My Citation / Kutipan Saya



Membuat Profil Google Scholar

 Ketikkan alamat Email UNNES, klik tombol Next atau Berikutnya



Membuat Profil Google Scholar

 Masukkan kata sandi / password, klik tombol Masuk atau Sign In



Membuat Profil Google Scholar

 Step 1 : Profile. isikan Name, Affiliation (isikan Universitas Negeri 
Semarang), Email for Verification (masukkan email UNNES), Area 
of interest, Homepage, klik tombol Next step



Membuat Profil Google Scholar

 Step 2 : Articles berisi artikel-artikel kita yang sudah/pernah di 
internet. Google Scholar akan menampilkan hasil berdasarkan
keyword nama yang di inputkan. Klik tombol Add dibawah judul
artikel yang merupakan artikel yang kita tulis. Next step



Membuat Profil Google Scholar

 Step 3 : Update. Klik/pilih tombol Automatically update the list of 
articles in my profile di halaman. Kemudian klik tombol Go to my 
profile



 Klik Change Photo untuk mengubah foto di halaman
profile, dan Klik Make it Public agar profil kita mudah 
ditemukan dalam pencarian

Membuat Profil Google Scholar



Halaman ini berisi keterangan daftar artikel dan Citation 
Indices

Membuat Profil Google Scholar



Untuk menambahkan artikel yang belum ditemukan oleh 
Google dapat dilakukan dengan klik Add article manualy

Menambahkan Artikel



Artikel yang dapat ditambahkan secara manual berupa 
Jurnal, Conference, Chapter, Book, Thesi, Patent, Kasus 
Pengadilan, dll. Lengkapi isian dan klik SAVE

Menambahkan Artikel



Saran, Masukan, dan Pertanyaan 

dapat disampaikan melalui email 

bptik@mail.unnes.ac.id


