


Menu Utama/Beranda

Menu utama/beranda merupakan tampilan utama dari website. Menu ini

menampilkan profil Prof. Fernandes Simangunsong secara singkat dan jelas. Selain

dari profil, laman ini juga menampilkan semua media sosial yang dimiliki oleh Prof.

Fernandes Simangunsong serta dapat melihat jumlah pengunjung website, baik yang

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.



Cara akses menu utama/beranda:

● Kunjungi website https://fernandessimangunsong.id/

Note:

1. Jika berada di menu lain maka klik menu beranda

2. Pada tampilan website/desktop, jumlah pengunjung dapat juga diakses melalui

tombol yang terletak di sisi kanan.

3. Icon bulan merupakan tombol untuk mengganti tema tampilan website, baik itu

dark mode maupun light mode

4. Buku panduan penggunaan website dapat diunduh di laman Menu

Utama/Beranda melalui link: https://fernandessimangunsong.id/ kemudian scroll

kebawah menuju tampilan dashboard pengunjung, seperti pada gambar bawah

ini.

https://fernandessimangunsong.id/
https://fernandessimangunsong.id/


Menu Portofolio

Menu portofolio berisi semua hasil karya Prof. Fernandes Simangunsong dalam

bentuk jurnal dan prosiding. Selain itu juga terdapat hasil tinjauan (review) yang

diberikan terhadap karya ilmiah peneliti lain serta daftar berita mengenai Prof.

Fernandes Simangunsong yang sudah diliput banyak media. Cara akses menu

portofolio dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi website https://fernandessimangunsong.id

2. Klik Menu Portofolio pada Menu Tab yang berada di bagian atas laman.

https://fernandessimangunsong.id


Terdapat beberapa sub-menu di dalam menu Portofolio, yaitu:

1. Jurnal Internasional Scopus

Sub-menu ini berisi daftar jurnal internasional yang dibuat oleh Prof.

Fernandes Simangunsong dan rekan serta telah terdaftar di dalam Scopus. Cara

akses sub-menu ini dapat melalui Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu

“Jurnal Internasional Scopus” atau dengan cara mengunjungi link:

https://fernandessimangunsong.id/journal_international_scopus

2. Jurnal Internasional Non Scopus

Sub-menu ini berisi daftar jurnal internasional yang dibuat oleh Prof.

Fernandes Simangunsong dan rekan. Cara akses sub-menu ini dapat melalui

Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu “Jurnal Internasional Non Scopus”

atau dengan cara mengunjungi link:

https://fernandessimangunsong.id/journal_international_non_scopus

3. Jurnal Nasional Terakreditasi

Sub-menu ini berisi daftar jurnal nasional yang dibuat oleh Prof.

Fernandes Simangunsong dan rekan. Cara akses sub-menu ini dapat melalui

Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu “Jurnal Nasional Terakreditasi” atau

dengan cara mengunjungi link:

https://fernandessimangunsong.id/journal_national_accredited

4. Jurnal Nasional Non Terakreditasi

Sub-menu ini berisi daftar jurnal nasional yang dibuat oleh Prof.

Fernandes Simangunsong dan rekan. Cara akses sub-menu ini dapat melalui

Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu “Jurnal Nasional Non Terakreditasi”

atau dengan cara mengunjungi link:

https://fernandessimangunsong.id/journal_national_non_accredited

https://fernandessimangunsong.id/journal_international_scopus
https://fernandessimangunsong.id/journal_international_non_scopus
https://fernandessimangunsong.id/journal_national_accredited
https://fernandessimangunsong.id/journal_national_non_accredited


5. Prosiding (Proceeding)

Sub-menu ini berisi daftar prosiding dan atau makalah yang dibuat oleh

Prof. Fernandes Simangunsong dan rekan. Cara akses sub-menu ini dapat

melalui Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu “Prosiding (Proceeding)” atau

dengan cara mengunjungi link: https://fernandessimangunsong.id/proceeding

6. Riviewer Pada Jurnal

Sub-menu ini berisi daftar riviewer Prof. Fernandes Simangunsong

terhadap beberapa jurnal. Cara akses sub-menu ini dapat melalui Menu

“Portofolio” kemudian klik sub-menu “Riviewer Pada Jurnal” atau dengan cara

mengunjungi link: https://fernandessimangunsong.id/riviewer

7. Berita

Sub-menu ini berisi daftar berita tentang Prof. Fernandes Simangunsong

yang sudah diliput oleh beberapa media. Cara akses sub-menu ini dapat melalui

Menu “Portofolio” kemudian klik sub-menu “Berita” atau dengan cara

mengunjungi link: https://fernandessimangunsong.id/news

https://fernandessimangunsong.id/proceeding
https://fernandessimangunsong.id/riviewer
https://fernandessimangunsong.id/news


Menu Keluarga

Menu ini berisi galeri aktivitas keluarga Prof. Fernandes Simangunsong. Cara

akses Menu “Keluarga” dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi website https://fernandessimangunsong.id

2. Klik Menu Keluarga pada Menu Tab yang berada di bagian atas laman.

3. Atau dapat langsung mengunjungi link: https://fernandessimangunsong.id/family

https://fernandessimangunsong.id
https://fernandessimangunsong.id/family


Menu Galeri

Menu Galeri berisi foto dari setiap kegiatan Prof. Fernandes Simangunsong ketika

sedang menjalani aktivitas sehari-hari, baik dalam kegiatan penugasan dari IPDN

maupun kegiatan menjadi pembicara/narasumber di berbagai macam acara. Cara

akses menu Galeri dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi website https://fernandessimangunsong.id

2. Klik Menu “Galeri” pada Menu Tab yang berada di bagian atas laman.

3. Atau dapat langsung mengunjungi link: https://fernandessimangunsong.id/galery

https://fernandessimangunsong.id
https://fernandessimangunsong.id/galery

