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BAB I
PENDAHULUAN

Repository Universitas Mohammad Husni Thamrin dibuat atas dasar kebutuhan para sivitas
akademika Universitas yang membutuhkan informasi atas ketersediaan karya ilmiah yang
dihasilkan di institusi, repository adalah merupakan sebuah software yang dibuat sebagai
tempat penyimpanan karya ilmiah yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas
Mohammad Husni Thamrin. Adapun kategori karya ilmiah yang masuk ke dalam repository
adalah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, laporan studi kasus, laporan PKL, artikel jurnal,
prosiding, laporan penelitian, dokumen pengajaran, e-book, modul, diktat, laporan
pengabdian masyarakat, peer review, abstrak, Hak Kekayaan intelektual (HAKI), cek
plagiarisme dan poster. Repository Universitas Mohammad Husni Thamrin dapat diakses
melalui alamat website repository.thamrin.ac.id atau dapat masuk melalui link yang terdapat
pada website kampus.
Adanya kewajiban pengunggahan karya ilmiah kedalam repository, membuat kami unit UPT
Perpustakaan Universitas Mohammad Husni Thamrin melakukan berbagai upaya untuk
mempermudah hal tersebut yaitu dapat dilakukan secara mandiri oleh sivitas akademika yang
memiliki karya ilmiah yang mau diunggah. Kegiatan pengunggahan ini dapat dilakukan
dimana saja selama ada perangkat kerja berupa komputer dan internet serta data yang akan
diunggah yang sudah diberi watermark logo Universitas Mohammad Husni Thamrin, seperti
pada contoh dibawah ini.

Karya ilmiah yang akan diunggah kedalam repository harus sudah melalui uji cek plagiasi
yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dengan hasil similarity maksimal 30%.
Didalam melakukan pengunggahan karya ilmiah nanti, akan ditemukan kode program studi
yang harus dimasukkan. Pastikan para sivitas akademika yang akan melakukan
pengunggahan mengetahui kode dari program studi nya. Berikut kami berikan informasi
mengenai kode program studi yang ada di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
PROGRAM STUDI

KODE

S1 Sistem Informasi

57201

S1 Teknik Informatika

55201

D3 Manajemen Informatika

57401

S1 Manajamen

61201

S1 Akuntansi

62201

S1 PAUD

86202

S1 PGSD

86206

S1 Bahasa Inggris

88203

S2 Kesehatan Masyarakat

13101

S1 Kesehatan Masyarakat

13201

S1 Keperawatan

14201

S1 Gizi

13211

S1 Kebidanan

15201

D4 Teknik Elektromedik

20301

D3 Keperawatan

14401

D3 Kebidanan

15401

D3 Analis Kesehatan

13453

D3 Analis Farmasi & Makanan

48402

D3 Administrasi Rumah Sakit

13461

D3 Gizi

13411

Profesi Ners

14901

Profesi Bidan

15901

Langkah-langkah pengunggahan secara mandiri ini dijelaskan dalam buku panduan unggah
karya ilmiah repository ini, dan dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika baik itu

dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan lainnya. Panduan langkah-langkah
pengunggahan ini harus dicermati dan diikuti dengan baik agar tidak terdapat kendala dan
masalah dalam proses pengunggahan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. LANGKAH-LANGKAH LOGIN REPOSITORY
Bagi yang ingin melakukan pengunggahan secara mandiri wajib melakukan login terlebih
dahulu kedalam laman repository. Sebelumnya silahkan buka alamat website dari repository
yaitu repository.thamrin.ac.id atau silahkan masuk melalui link yang terdapat di website
kampus yaitu thamrin.ac.id.

Setelah masuk ke laman login silahkan isi user name dan password nya menggunakan NIM
(bagi mahasiswa), NIP (bagi karyawan), dan NIDN (bagi dosen), dan sesuaikan isian status
sebagai karyawan atau dosen atau mahasiswa di dalam field yang tersedia.

B. LANGKAH-LANGKAH UNGGAH REPOSITORY
Setelah masuk ke laman akun masing-masing member, silahkan melakukan pengunggahan
melalui menu UPLOAD yang tersedia.

Untuk melakukan pengunggahan, masuk lah kedalam kategori yang tersedia di dalam menu
upload. Berikut adalah tampilan nya, silahkan pilih salah satu dari kategori tersebut dengan
cara klik.

Setelah ini akan diberikan Langkah-langkah pengunggahan per masing-masing kategori.

B.1 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH KARYA ILMIAH MAHASISWA (KTI,
SKRIPSI, TESIS, LAPORAN STUDI KASUS, LAPORAN PKL)
Klik salah satu kategori yang akan dilakukan pengunggahan (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis,
laporan studi kasus atau laporan PKL), kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman
bibliografi yang masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian
yang sesuai. Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya
ilmiah mahasiswa.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap ( tidak disingkat) karya ilmiah yang
akan diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun pembuatan karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, laporan studi kasus
atau laporan PKL)

Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang ditulis di abstrak

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstrak English

Kosongkan

Item Type

Pilih karya ilmiah mahasiswa

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat karya ilmiah

Additional Info

Kosongkan

Link

Kosongkan

Advisor

Isi dengan nama dosen pembimbing dan dosen penguji

ISSN/ISBN

Kosongkan

eISSN/eISBN

Kosongkan

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal karya ilmiah tersebut di unggah

Cover

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Bab I*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

File*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Manuskrip*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

*Dokumen yang diunggah diberi nama dokumen dengan format:
Nama_Program Studi_Tahun KTI/Skripsi/Tesis_Abstrak/Bab1/Fulltext/Dapus/Manuskrip

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di cetak dan dibawa ke bagian perpustakaan
untuk dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman karya ilmiah yang sedang
di

unggah

(KTI/Skripsi/Tesis/Laporan

Studi

Kasus/Laporan

PKL).

Para

member

dipersilahkan untuk mengedit data yang telah diperiksa oleh operator.

B.2 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH JURNAL
Klik kategori jurnal, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi yang
masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai.
Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya ilmiah dengan
kategori jurnal.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap Artikel (tidak disingkat) karya ilmiah
yang akan diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun publikasi karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam

repository (jurnal)
Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang ditulis di abstrak

DOI

Isi dengan DOI yang tersedia pada jurnal yang akan di unggah

Abstrak Indonesia

Isi dengan abstrak berbahasa Indonesia

Abstract English

Isi dengan abstrak berbahasa Inggris

Item Type

Pilih jurnal

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat jurnal

Additional Info

Isi dengan judul jurnal, volume, nomor seri, Bulan, Tahun dan
halaman jurnal dimana artikel tersebut berada

Link

Isi dengan link alamat website dimana artikel tersebut di publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Isi dengan nomor ISSN/ISBN (bila ada)

eISSN/eISBN

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal jurnal tersebut di unggah kedalam repository

Cover

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman jurnal. Para member
dipersilahkan untuk mengedit data yang telah diperiksa oleh operator.

B.3 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH PROSIDING / LAPORAN PENELITIAN /
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Klik kategori prosiding atau laporan penelitian atau laporan pengabdian masyarakat,
kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi yang masih kosong dan
harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai. Berikut akan diberikan
panduan

cara

pengisian

field

untuk

bibliografi

karya

prosiding/laporan penelitian/laporan pengabdian masyarakat.

ilmiah

dengan

kategori

Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) karya ilmiah yang akan
diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun pembuatan karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository

(prosiding/laporan

penelitian/laporan

pengabdian

masyarakat)
Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang ditulis di abstrak

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih prosiding / laporan penelitian / laporan pengabdian
masyarakat

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat
penelitian / laporan pengabdian masyarakat

Additional Info

Kosongkan

prosiding / laporan

Link

Isi dengan link alamat website dimana artikel tersebut di publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN*

Isi dengan nomor ISSN/ISBN (bila ada)

eISSN/eISBN*

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal karya ilmiah tersebut di unggah kedalam
repository

Cover

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Bab I

Kosongkan

File

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

*Prosiding wajib ada ISBN/eISBN

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member

melakukan pengunggahan (prosiding atau laporan penelitian atau laporan pengabdian
masyarakat). Para member dipersilahkan untuk mengedit data yang telah diperiksa oleh
operator.

B.4 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH PEER REVIEW
Klik kategori peer review, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi
yang masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai.
Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya ilmiah dengan
kategori peer review.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) karya ilmiah yang di
Review

Tahun

Isi dengan tahun dokumen yang di Review

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (peer review : Jenis Dokumen (Jurnal/Buku/HKI, dll))

Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Kosongkan

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih peer review

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat

dokumen yang di

Review
Additional Info

Isi dengan Informasi Dokumen yang di Review

Link

Isi dengan link alamat website dimana artikel tersebut di publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Isi dengan nomor ISSN/ISBN (bila ada)

eISSN/eISBN

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal peer review tersebut di unggah kedalam
repository

Cover

Kosongkan

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan (peer review). Para member dipersilahkan untuk mengedit data
yang telah diperiksa oleh operator.

B.5 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH ABSTRAK
Klik kategori abstrak, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi yang
masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai.
Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya ilmiah dengan
kategori abstrak.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) karya ilmiah yang akan
diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun pembuatan karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam

repository (Abstrak)
Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang ditulis di abstrak

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih abstrak

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat Abstrak

Additional Info

Isi

dengan

Informasi

publikasi

Abstrak

(Contoh

:

Konferensi/Diseminasi Hasil Penelitian)
Link

Isi dengan link alamat website dimana artikel tersebut di publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Isi dengan nomor ISSN/ISBN (bila ada)

eISSN/eISBN

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal abstrak tersebut di unggah kedalam repository

Cover

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Bab I

Kosongkan

File

Kosongkan

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan (abstrak). Para member dipersilahkan untuk mengedit data yang
telah diperiksa oleh operator.

B.5 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH POSTER
Klik kategori poster, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi yang
masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai.
Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya ilmiah dengan
kategori poster.

Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) karya ilmiah yang akan
diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun pembuatan karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (poster)

Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci dari poster tersebut

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih poster

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat poster

Additional Info

Isi dengan informasi publikasi Poster atau HKI Poster

Link

Isi dengan link alamat website dimana poster tersebut di publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Isi dengan nomor ISSN/ISBN (bila ada)

eISSN/eISBN

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal poster tersebut di unggah kedalam repository

Cover*

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

*bila poster dalam Format gambar (JPEG) silahkan upload di Cover, jika dalam Format PDF
silahkan upload di File

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan (poster). Para member dipersilahkan untuk mengedit data yang
telah diperiksa oleh operator.

B.6 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH E-BOOK / MODUL / DIKTAT
Klik kategori e-book atau modul atau diktat, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil
laman bibliografi yang masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan
isian yang sesuai. Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi karya
ilmiah dengan kategori e-book atau modul atau diktat.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) karya ilmiah yang akan
diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun pembuatan karya ilmiah yang akan diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (e-book/modul/diktat)

Authors

Isi dengan nama pengarang yang membuat karya ilmiah tersebut
(tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Kosongkan

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih e-book atau modul atau diktat

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama penulis yang membuat karya ilmiah

Additional Info

Kosongkan

Link

Isi dengan link alamat website dimana karya ilmiah tersebut di
publish

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN*

Isi dengan nomor ISSN/ISBN

eISSN/eISBN*

Isi dengan nomor eISSN/eISBN

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal karya ilmiah tersebut di unggah kedalam
repository

Cover

Hanya bisa unggah .jpeg dengan maksimal 300 MB

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Isi dengan bab pendahuluan bila ada. Hanya bisa unggah dengan
maksimal 12MB

File*

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

*wajib
*File e-Book disesuaikan dengan syarat dan ketentuan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan karya ilmiah nya. Para member dipersilahkan untuk mengedit data
yang telah diperiksa oleh operator.

B.7 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH DOKUMEN PENGAJARAN (PRESENSI
MAHASISWA, BERITA ACARA PERKULIAHAN, DAFTAR NILAI)
Klik kategori dokumen pengajaran kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman
bibliografi yang masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian
yang sesuai. Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk bibliografi dari
dokumen pengajaran.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan nama mata kuliah dan kode mata kuliah (tidak
disingkat) (contoh : Sistem Basis Data - TI3204)

Tahun

Isi dengan tahun ajar mata kuliah tersebut

Kategori

Isi dengan Dokumen Pengajaran

Authors

Isi dengan nama dosen pengampu mata kuliah tersebut (tulis
semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Kosongkan

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih dokumen pengajaran

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama dosen pengampu mata kuliah tersebut

Additional Info

Isi dengan kelas dari mata kuliah tersebut

Link

Kosongkan

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Kosongkan

eISSN/eISBN

Kosongkan

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal dokumen pengajaran tersebut di unggah
kedalam repository

Cover

Kosongkan

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Satukan ketiga dokumen tersebut dalam satu file dengan urutan
presensi mahasiswa, berita acara perkuliahan, dan daftar nilai.
Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan karya ilmiah nya dalam hal ini dokumen pengajaran. Para member
dipersilahkan untuk mengedit data yang telah diperiksa oleh operator.

B.8 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Untuk kategori HAKI, dokumen yang harus di unggah hanya sertifikat HAKI saja, dokumen
pendukung dari HAKI silahkan diunggah sesuai dengan kategori nya masing-masing.

Klik kategori HAKI, kemudian klik upload. Setelah itu akan tampil laman bibliografi yang
masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian yang sesuai.
Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk HAKI.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) HAKI yang akan
diunggah kedalam repository

Tahun

Isi dengan tahun

HAKI terbit yang akan diunggah kedalam

repository
Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (HAKI)

Authors

Isi dengan nama pemilik HAKI tersebut (tulis semua apabila
lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang sesuai

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih HAKI

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama pemilik HAKI tersebut

Additional Info

Kosongkan

Link

Kosongkan

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Kosongkan

eISSN/eISBN

Kosongkan

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal HAKI tersebut di unggah kedalam repository

Cover

Kosongkan

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Silahkan unggah sertifikat HAKI disini. Hanya bisa unggah .pdf
dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member

yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan karya ilmiah nya. Para member dipersilahkan untuk mengedit data
yang telah diperiksa oleh operator.

B.9 LANGKAH-LANGKAH UNGGAH CEK PLAGIARISME
Pada kategori ini silahkan lakukan pengunggahan hasil pengecekkan plagiarisme dari karya
ilmiah.
Klik kategori cek plagiarisme, kemudian klik upload.

Setelah itu akan tampil laman

bibliografi yang masih kosong dan harus diisi setiap field yang kosong tersebut dengan isian
yang sesuai. Berikut akan diberikan panduan cara pengisian field untuk cek plagiarisme.
Prodi

Isi dengan program studi anda

Judul

Isi dengan judul lengkap (tidak disingkat) dokumen hasil
pengecekkan

plagiarisme

yang

akan

diunggah

kedalam

repository
Tahun

Isi dengan tahun pengecekkan plagiarisme yang diunggah
kedalam repository

Kategori

Isi dengan jenis karya ilmiah yang akan diunggah kedalam
repository (Plagiarism Check)

Authors

Isi dengan nama penulis dari dokumen yang di cek plagiarisme
nya (tulis semua apabila lebih dari satu, pisahkan dengan koma)

Kata kunci

Isi dengan kata kunci yang ada di abstrak

DOI

Kosongkan

Abstrak Indonesia

Kosongkan

Abstract English

Kosongkan

Item Type

Pilih type dari dokumen yang di cek plagiarisme nya

Kode

Masukkan kode prodi (ada dalam bab pendahuluan)

Nama Penulis

Isi dengan nama pemilik penulis dari dokumen yang di cek
plagiarisme nya

Additional Info

Kosongkan

Link

Kosongkan

Advisor

Kosongkan

ISSN/ISBN

Kosongkan

eISSN/eISBN

Kosongkan

Tanggal Upload

Isi dengan tanggal dokumen tersebut di unggah kedalam
repository

Cover

Kosongkan

File Abstract

Kosongkan

Bab I

Kosongkan

File

Hanya bisa unggah .pdf dengan maksimal 12 MB

Daftar Pustaka

Kosongkan

Manuskrip

Kosongkan

Pastikan melakukan entry data dengan benar dan tepat. Setelah itu klik simpan/save. Setelah
itu akan mendapatkan bukti unggah yang harus di infokan ke bagian perpustakaan untuk
dilakukan verifikasi.
Setelah di simpan, data entry tersebut akan masuk kedalam server yang akan diperiksa oleh
operator. Apabila data sudah benar, akan disetujui oleh operator untuk di publish. Namun
apabila belum benar, operator akan meninggalkan catatan pada akun masing-masing member
yang melakukan pengunggahan. Catatan tersebut ada pada halaman tempat member
melakukan pengunggahan karya ilmiah nya. Para member dipersilahkan untuk mengedit data
yang telah diperiksa oleh operator.

BAB III
PENUTUP

Kegiatan pengunggahan karya ilmiah kedalam repository ini dapat dikatakan selesai apabila
dokumen yang diunggah telah disetujui oleh operator dan berhasil di publish untuk dapat
dilihat di laman repository.
Demikian panduan unggah repository ini dibuat guna memberikan petunjuk pengunggahan
karya ilmiah yang dihasilkan dari para sivitas akademika Universitas Mohammad Husni
Thamrin. Sehubungan dengan ketentuan bahwa pengunggahan harus dilakukan secara
mandiri, maka silahkan langkah-langkah yang ada di dalam buku panduan ini diikuti dengan
cermat dan tepat. Apabila terdapat kendala dalam proses pengunggahan silahkan hubungi
bagian perpustakaan di jam dan hari kerja.
Semoga buku panduan ini bermanfaat dan dapat membantu para sivitas akademika yang akan
mengunggah karya ilmiah nya ke dalam repository.

