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Pendahuluan
EPrints merupakan salah satu Digital Library Software yang digunakan sebagai media penyimpanan dan
memudahkan mahasiswa, dosen, maupun akademisi dalam penelusuran kumpulan hasil riset/karya ilmiah,
buku, bahan ajar, dll secara online.
Fakultas Kesehatan UKIM menggunakan EPrints sebagai Repositori dan diharapkan agar mahasiswa/dosen
dapat menggunakan fasilitas ini dalam mendukung proses akademis. Repositori sangat berguna dalam
membantu Dosen dalam proses pengusulan, misalnya jabatan fungsional. Dimana link yang dipakai dapat
merujuk pada institusi, sehingga kredibilitas dokumen diakui. Repositori dapat diakses melalui
https://repository-kes.ukim.ac.id.
Secara sederhana, tampilan EPrints dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Header, Main Page, dan Footer.
Header

: Berisi tautan Home, About, Browse (by year, by subject, by division, by author), Login, dan Create
Account
Main Page : Konten utama yang menampilkan informasi detail dari tiap tautan yang diklik. Untuk halaman
depan, berisi Latest Additions, Search Repository, Browse Repository, About, Statistic, dan Help
Footer
: Berisi informasi pengembang dari EPrints

Gambar 1. Halaman depan Repositori Fakultas Kesehatan UKIM
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Seperti dijelaskan diatas, layout dari Eprints terdiri dari 3 bagian. Informasi dari tautan-tautan pada halaman
depan tersebut antara lain:
Home
About

Browse
By Year
By Subject
By Division
By Author
Login
Create Account
Statistic

Help

: Tautan ini yang membawa pengguna kembali ke halaman depan dari
repositori Anda.
: Tautan ini akan menampilkan informasi tentang repositori yang Anda
gunakan. Konten pada halaman ini bisa diperbarui dan disesuaikan
dengan kebutuhan.
: Tautan ini menampilkan informasi koleksi berdasarkan,
: Tahun. Koleksi akan dikategorikan berdasarkan tahun terbit/publikasi.
: Subyek. Koleksi ditampilkan berdasarkan subyek-subyek yang telah
dipilih.
: Divisi. Koleksi ditampilkan berdasarkan divisi/program studi yang telah
dipilih.
: Pengarang. Koleksi akan dikategorikan berdasarkan nama pengarang.
: Tautan ini digunakan untuk mengakses sistem dari EPrints.
: Tautan ini digunakan untuk membuat akun di EPrints. Tautan ini bisa
disembunyikan jika tidak ingin menerima pendaftaran user.
: Tautan ini untuk menampilkan data grafis akses EPrints dari berbagai
negara, jumlah terdownload, upload, dan author dengan jumlah
pembaca terbanyak.
: Tautan ini untuk memandu pembaca atau pengguna agar lebih
memahami repositori.
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Registrasi User Secara Mandiri
Secara default, EPrints memberikan fitur dimana pengguna bisa melakukan registrasi user secara mandiri.
Untuk proses registrasi secara mandiri, langkahnya adalah:
1. Klik pada tautan Create Account
2. Masukkan data sesuai dengan isian yang tersedia, jika sudah, klik tombil Register

Gambar 2. Tautan Create Account

Gambar 3. Registrasi akun mandiri di Repositori
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3. Selanjutnya email yang dimasukkan pada daftar isian akan menerima email notifikasi untuk
mengaktifkan registrasi anda.

Gambar 4. Notifikasi email
4. Klik active your password dan silahkan klik continue
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Gambar 5. Pengguna telah login dan akan mendeposit skripsi
5. Namun, bila pengguna logout maka bisa login dengan memasukkan user dan password yang sudah anda
buat sebelumnya. Lalu klik Login
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Gambar 6. Halaman Login

Mengunggah Koleksi (Deposit Item)
6. Ketika login, maka tampilan sama dengan gambar 5. Kemudian klik tombol New Item pada manage

deposits. Perhatian ! 1 (satu) koleksi karya ilmiah hanya boleh 1 (satu) New Item.

Catatan Penting: Dilarang klik New Item berulang kali. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini akan menyebabkan proses review dokumen yang
anda unggah menjadi terhambat/lebih lama.

7. Setelah klik New Item, selanjutnya adalah klik pada Item Type. Terdapat banyak pilihan dalam item type, sehingga
dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dosen. Penjelasan setiap item type sebagai berikut:
Article

:

Book Section
Monograph

:
:

Conference or
Workshop Item

:

Book
Thesis
Patent

:
:
:

Artefact
Show/Exhibition
Composition
Performance
Image
Video

:
:
:
:
:
:

Sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah, majalah ilmiah, atau
surat kabar.
Bab atau bagian dalam suatu buku
Monografi bisa dari laporan suatu kegiatan, atau penelitian yang dibuat
menjadi sautu monograf.
Sebuah paper, poster atau oral presentasi. Jika suatu item konferensi
telah diterbitkan dalam jurnal atau buku, maka gunakan “Artikel” atau
“Book Section”
Buku yang ditulis oleh dosen
Berisi karya ilmiah dari diploma, skripsi, tesis magister, atau disertasi
Item ini untuk paten yang telah diterbitkan. Kalau belum dipublikasikan
maka jangan dimasukkan.
Artefak atau produk karya seniman
Pameran seniman
Komposisi musik
Penampilan acara musik
Foto digital atau gambar secara visual
Video digital
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Audio
Dataset

:
:

Experiment
Teaching Resource

:
:

Other

:

Rekaman suara
Kumpulan data kuantitatif (misalnya spreadsheet atau file data XML atau
output SPSS)
Data eksperimen atau ringkasan hasil
Catatan perkuliahan atau materi perkuliahan, soal ujian, atau
RPS/Silabus
Sesuatu yang belum tercakup dalam kategori yang ada di repositori
ID Item Dokumen

Langkah 1

Langkah 3

Langkah 2

Gambar 7. Tampilan Item Type
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Catatan: Pada bagian deposit item, akan di pandu dua (2) contoh
item type yaitu mendeposit Article dan Book. Pemilihan item
lainnya dapat menyesuaikan sesuai kedua contoh berikut.

Panduan 1 (Deposit Item: Article)
8. Pada gambar 7 telah dipilih item type: Article. Kemudian klik next
9. Kemudian akan muncul tampilan Upload. Silahkan masukkan dokumen melalui bagian File, kemudian pilih Choose
File dan pilih dokumen. Sebaiknya dokumen ditulis sebagai berikut:
a. Dokumen Artikel : A.1.1 Dokumen (bentuk pdf)
b. Dokumen Plagiasi: A.1.2 Plagiasi (bentuk pdf)
c. Dokumen Peer review: A.1.3 Peer review (bentuk pdf)
Langkah 4

Langkah 5
Tampilan dokumen yang
sudah terupload
Langkah 6

Gambar 8. Tampilan Upload
10. Setelah dokumen terupload, maka selanjutnya klik Show options.
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Langkah 7
Langkah 8
Langkah 9

Langkah 10
Gambar 9. Tampilan Metadata Dokumen pertama

11. Pada bagian ini, akan dilakukan modifikasi metadata dokumen, yaitu pada bagian content, silahkan pilih artikel
sudah accepted atau terpublished. Meskipun terdapat beberapa pilihan seperti gambar 10. Silahkan pilih sesuai
content artikel tersebut.

Gambar 10. Tampilan Content
12. Selanjutnya pada bagian Type. Silahkan pilih Text. Setelah itu, pada bagian description dikosongkan saja.

Gambar 11. Tampilan Type
13. Pada bagian Visible to, silahkan isi sesuai kebutuhan. Apakah mau dilihat semua orang maka pilih Anyone, jika
hanya dilihat oleh pengguna yang terdaftar di repositori fakultas kesehatan maka pilih Registered users only.
Sedangkan pilihan Repository staff only hanya bisa diakses oleh admin atau editor. Sehingga kalau artikel ini
sudah dipublished pada suatu jurnal ilmiah yg open access maka pilihlah Anyone. Ketika masih di submitted, maka
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pilihlah repository staff only dan ketika sudah accepted atau published maka pilihlah anyone atau registered users
only.

Gambar 12. Tampilan Visible To
14. Pada bagian Licence, silahkan lihat lisensi jurnal tersebut. Boleh juga pilih Unspecified. Selanjutnya bagian
Embargo dikhususkan untuk paten atau artikel yang membutuhkan waktu baru bisa diakses secara public. Maka
gunakanlah embargo. Embargo dimaksudkan untuk membuat dokumen/item yang terdeposit muncul ke public
ketika masa embargonya selesai. Jadi pada bagian embargo, dikosongkan bila tidak ada ketentuan tersebut.

Gambar 13. Tampilan License
15. Selanjutnya untuk language, bila artikel kita ditulis dalam bahasa inggris maka pilihlah English. Jika ditulis dalam
bahasa Indonesia, silahkan pilih Indonesian.
16. Langkah untuk dokumen kedua dan ketiga silahkan mengikuti petunjuk diatas.
17. Jika sudah selesai, lalu klik tombol Next
Langkah 11

Gambar 14. Tampilan untuk klik Next
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18. Pada tahap selanjutnya, silahkan masukkan judul artikel dengan penulisan judul harus “Capitalize Each Word”
dan masukkan abstrak. Bila item yang tidak ada abstrak seperti HKI/Paten, maka boleh dikosongkan. Pada Format
Nama Creators adalah last name (Family name/Marga), First Name (Given Name/Nama depan). Jika nama hanya
satu kata, maka family name dan Given Name diisi sama. Untuk Corporate Creators, silahkan diisi asal Program
Studi, Fakultas, Universitas. Repositori sudah diintegrasikan dengan ORCID, sehingga dosen yang telah memiliki
ORCID ID silahkan memasukkan ID-nya di bagian ORCID.

Langkah 12

Langkah 13

Langkah 14

Gambar 15. Tampilan details

Contoh Format pengisian Nama Creators dengan 1 kata, 2 kata atau lebih.
Nama

Family Name

Give Name/Initials

Fandro Armando Tasijawa
Bellytra Talarima
Suryani

Tasijawa
Talarima
Suryani

Fandro Armando
Bellytra
Suryani

19. Pada bagian Corporate Creators, silahkan isi afiliasi dari author/pengarang, ditulis secara berurutan sesuai
penulisan pada bagian Creators. Pada bagian Contributors, silahkan pilih Author. Family name, given name, dan
email silahkan disesuaikan pada bagian Creators. Selanjutnya pada bagian Divisions, silahkan pilih program studi
Dosen (Program Studi Keperawatan/Kesehatan Masyarakat).
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Langkah 15

Langkah 16

Langkah 17
Gambar 16. Tampilan details (lanjutan)
20. Pada bagian Publication Details, silahkan isi sesuai data artikel. Contoh gambar 17 menampilkan pengisian pada
artikel. Berikut pengisian pada item artikel:
Refereed: (diisi Yes, jika artikel sudah melalui proses review/penilaian)
Status: (Silahkan pilih status artikelnya)
Journal or Publication title: (Isilah nama jurnalnya)
ISSN: (Diisi ISSN Jurnal)
Publisher: (Penerbit Jurnal tersebut)
Official URL: (Silahkan copy URL artikel di Jurnal terkait)
Volume: (Isi volume artikel)
Number (Isi Nomor pada issue tersebut)
Page number: (Diisi nomor halaman artikel)
Date: (Tanggal publikasi artikel tersebut)
Date type: (Status tanggal publikasi yang di isi pada bagian Date, apakah tanggal tersebut merujuk pada
Publication, dalam tahap Submission, atau baru diterima (Completion)
Identification Number: (Silahkan isi DOI pada artikel tersebut)
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Langkah 18
Langkah 19
Langkah 20
Langkah 21
Langkah 22
Langkah 23
Langkah 24
Langkah 25
Langkah 26
Langkah 27
Langkah 28
Langkah 29

Gambar 17. Tampilan details (lanjutan)

21. Pada bagian Funders (dikosongkan saja), Projects (dikosongkan juga), Contact Email Address (diisi sesuai alamat
email anda), References (Silahkan masukkan referensi artikel di bagian ini)
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Langkah 30

Langkah 31

Gambar 18. Tampilan details (lanjutan)
22. Pada bagian Uncontrolled Keyword (masukkan keyword/kata kunci dari abstrak), Additional Information
(dikosongkan saja), selanjutnya klik tombol Next

Langkah 32

Langkah 33

Gambar 19. Tampilan details (lanjutan)
23. Untuk pengisian Subjects, silahkan klik tanda (+) pada Medicine, klik (ADD) RT Nursing (untuk program studi
keperawatan), dan RA Public aspects of medicine, lalu klik (ADD) RA0421 Public Health, Hygiene, Preventive
Medicine (untuk program studi kesehatan masyarakat). Jika sudah, klik tombol Next
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Langkah 35

Langkah 34

Gambar 20. Tampilan Subjects
24. Untuk bagian deposit, silahkan pilih Deposit Item Now. Setelah itu, akan muncul Item has been deposited. Maka
langkah deposit skripsi telah selesai. Silahkan LOGOUT, Kemudian tunggu informasi balasan dari editor repositori,
apakah ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, maka skripsi anda sudah bisa diakses di repositori.

Langkah 37

Langkah 36

Gambar 21. Tampilan deposit
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Panduan 2 (Deposit Item: Book)
Catatan: Karna dimulai panduan deposit Book, maka dimulai pada langkah 8.
8. Pada gambar 7 silahkan dipilih item type: Book. Kemudian klik next
9. Kemudian akan muncul tampilan Upload. Silahkan masukkan dokumen melalui bagian File, kemudian pilih
Choose File dan pilih dokumen. Terdapat dua (2) dokumen yang perlu disiapkan yaitu Cover Buku (Gambar)
dan Dokumen Buku (pdf). Sebaiknya dokumen ditulis sebagai berikut:
a. Cover Buku : B.1.1 Cover (bentuk png/jpg)
b. Dokumen Buku: B.1.2 Buku (bentuk pdf)

Catatan: Dokumen Buku bersifat rahasia, sehingga harus menggunakan
password pada dokumen pdf atau pada bagian VISIBLE TO maka pilih
Repository User Only
Langkah 4

Langkah 5
Tampilan dokumen yang
sudah terupload

Gambar 22. Tampilan Upload
10. Setelah dokumen terupload, maka selanjutnya klik Show options.
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Langkah 6

Langkah 7
Langkah 8
Langkah 9

Langkah 10
Gambar 23. Tampilan Metadata Dokumen pertama

Langkah 11
Langkah 12
Langkah 13
Langkah 14
Langkah 15

Gambar 24. Tampilan Metadata Dokumen kedua

11. Pada bagian ini, akan dilakukan modifikasi metadata dokumen, yaitu pada bagian content, silahkan pilih
artikel sudah accepted atau terpublished. Meskipun terdapat beberapa pilihan seperti gambar 10. Silahkan
pilih sesuai content artikel tersebut.

Gambar 25. Tampilan Content
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12. Selanjutnya pada bagian Type. Silahkan pilih Image/Text. Setelah itu, pada bagian description dikosongkan
saja.

Gambar 26. Tampilan Type
13. Pada bagian Visible to, silahkan isi sesuai kebutuhan. Apakah mau dilihat semua orang maka pilih
Anyone, jika hanya dilihat oleh pengguna yang terdaftar di repositori fakultas kesehatan maka pilih
Registered users only. Sedangkan pilihan Repository staff only hanya bisa diakses oleh admin atau
editor. Sehingga kalau artikel ini sudah dipublished pada suatu jurnal ilmiah yg open access maka
pilihlah Anyone. Ketika masih di submitted, maka pilihlah repository staff only dan ketika sudah
accepted atau published maka pilihlah anyone atau registered users only.

Gambar 27. Tampilan Visible To
14. Pada bagian Licence, silahkan lihat lisensi jurnal tersebut. Boleh juga pilih Unspecified. Selanjutnya
bagian Embargo dikhususkan untuk paten atau artikel yang membutuhkan waktu baru bisa diakses
secara public. Maka gunakanlah embargo. Embargo dimaksudkan untuk membuat dokumen/item yang
terdeposit muncul ke public ketika masa embargonya selesai. Jadi pada bagian embargo, dikosongkan
bila tidak ada ketentuan tersebut.

Gambar 28. Tampilan License
15. Selanjutnya untuk language, bila artikel kita ditulis dalam bahasa inggris maka pilihlah English. Jika
ditulis dalam bahasa Indonesia, silahkan pilih Indonesian.
16. Langkah untuk dokumen kedua silahkan mengikuti petunjuk diatas dengan catatan pada dokumen
buku harus gunakan password atau gunakan Repository staff only.
17. Jika sudah selesai, lalu klik tombol Next

18

Langkah 16

Gambar 29. Tampilan untuk klik Next
18. Pada tahap selanjutnya, silahkan masukkan judul artikel dengan penulisan judul harus “Capitalize Each
Word” dan masukkan abstrak.

Langkah 17

Langkah 18

Gambar 30. Tampilan details

19. Pada bagian Creators dengan format sebagai berikut: last name (Family name/Marga), First Name (Given
Name/Nama depan). Jika nama hanya satu kata, maka family name dan Given Name diisi sama. Kemudian
isi email. Selanjutnya repositori sudah diintegrasikan dengan ORCID, sehingga dosen yang telah memiliki
ORCID ID silahkan memasukkan ID-nya di bagian ORCID. Sedangkan untuk Corporate Creators, silahkan diisi
asal Program Studi, Fakultas, Universitas (lihat contoh pada panduan artikel). Pada bagian Editors, silahkan
masukkan nama editor dengan format yang sama pada bagian Creators.
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Langkah 19

Langkah 20

Langkah 21

Gambar 31. Tampilan details (lanjutan)
20. Pada bagian Contributors, silahkan pilih Author. Family name, given name, dan email silahkan disesuaikan
pada bagian Creators. Selanjutnya pada bagian Divisions, silahkan pilih program studi Dosen (Program Studi
Keperawatan/Kesehatan Masyarakat). → Lihat contoh pada panduan artikel

Langkah 22

Langkah 23
Gambar 32. Tampilan details (lanjutan)

21. Pada bagian Publication Details, silahkan isi sesuai data artikel. Contoh gambar 33 menampilkan pengisian
pada buku. Berikut pengisian pada item buku:
Refereed: (diisi Yes, jika buku sudah melalui penilaian)
Status: (Silahkan pilih status bukunya)
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Date: (Tanggal penerbitan buku)
Date type: (Status tanggal publikasi yang di isi pada bagian Date, apakah tanggal tersebut merujuk pada
Publication, dalam tahap Submission, atau baru diterima (Completion)
Place of Publication: (Kota penerbit)
Publisher: (Penerbit buku)
Number of pages: (Jumlah halaman buku)
Series name: (Buku ini cetakan ke berapa)
Volume: (Isi volume artikel)
Number (Isi Nomor pada issue tersebut)
ISBN: (Silahkan isi ISBN buku)
Official URL: (Silahkan copy URL buku, URL bisa didapat pada website penerbit atau store playbook)

Langkah 24

Langkah 25
Langkah 26
Langkah 27
Langkah 28
Langkah 29
Langkah 30
Langkah 31

Langkah 32
Langkah 33

Gambar 33. Tampilan details (lanjutan)
25. Pada bagian Contact Email Address (diisi sesuai alamat email anda), References (Silahkan masukkan
referensi buku di bagian ini), Uncontrolled Keyword (boleh dikosongkan), Additional Information (boleh
dikosongkan), selanjutnya klik tombol Next.
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Langkah 34

Langkah 35

Langkah 36

Gambar 34. Tampilan details (lanjutan)
26. Untuk pengisian Subjects, silahkan klik tanda (+) pada Medicine, klik (ADD) RT Nursing (untuk program
studi keperawatan), dan RA Public aspects of medicine, lalu klik (ADD) RA0421 Public Health, Hygiene,
Preventive Medicine (untuk program studi kesehatan masyarakat). Jika sudah, klik tombol Next
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Langkah 38

Langkah 37

Gambar 35. Tampilan Subjects
27. Untuk bagian deposit, silahkan pilih Deposit Item Now. Setelah itu, akan muncul Item has been deposited.
Maka langkah deposit skripsi telah selesai. Silahkan LOGOUT, Kemudian tunggu informasi balasan dari
editor repositori, apakah ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, maka skripsi anda sudah bisa diakses di
repositori.

Langkah 40

Langkah 39

Gambar 36. Tampilan deposit
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REVISI DEPOSIT ARTIKEL, BUKU, MONOGRAF, HKI,DLL
Untuk item deposit yang dikembalikan karena beberapa alasan, berikut yang harus dilakukan :

Gambar 37. Tampilan notifikasi email ketika ada perbaikan dari admin

Setelah item deposit dikembalikan oleh Admin, maka akan masuk ke email pendaftar. Bacalah pesan dari
notifikasi pengembalian secara jelas, mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki.
Catatan Penting: Dilarang melakukan penghapusan
terhadap ITEM yang sudah terbuat atau membuat ITEM
baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan
menyebabkan proses review dokumen yang anda unggah
menjadi terhambat/lebih lama.
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Berikut contoh tampilan deposit yang dikembalikan oleh admin. Klik pada tombol sesuai gambar 38
(langkah 40).

Langkah 40

Gambar 38. Tampilan manage deposits
Jika kesalahan berhubungan dengan dokumen PDF, maka klik pada tombol Upload (1). Jika berhubungan
dengan judul, pengarang, detail publikasi, maka klik tombol Details (2). Jika berhubungan dengan
keduanya, maka lakukan revisi secara berurutan. Klik tombol Upload, lakukan edit, baru ke bagian Details.
Jika pengeditan sudah selesai dilakukan, maka klik tombol Save and Return (langkah 41).

1

2

Langkah 41
Gambar 39. Tampilan menu untuk manage deposit
Ketika sudah klik Save and Return, maka tampilan seperti gambar dibawah ini (Gambar 40), lalu klik
tombol Deposit Item.

Langkah 41

Gambar 40. Tampilan untuk deposit item
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Selanjutnya, klik tombol Deposit Item Now.

Langkah 42

Gambar 41. Tampilan untuk deposit item now

Sampai pada tahap ini, maka proses revisi telah selesai dan masuk lagi ke bagian Editor.
Staff editor akan melakukan pengecekan kembali item deposit yang sudah diunggah.

Gambar 42. Tampilan deposit telah selesai
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TERIMA KASIH

Semoga panduan ini dapat membantu dosen dalam peningkatan keterbukaan informasi di Fakultas
Kesehatan. Diharapkan bahwa melalui panduan ini, dosen dapat mengikuti langkah-langkah dengan
cermat untuk mempermudah menggunakan repositori. Namun, bila mengalami kendala dalam proses
item deposit di Repositori Fakultas Kesehatan UKIM, dapat menghubungi kontak dibawah ini:

Program Studi Kesehatan Masyarakat
Pak CLiff
No Kontak : 085244595099

Program Studi Keperawatan
Pak Glen
No Kontak : 081240291030
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