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ABSTRAK
Publikasi karya tulis ilmiah mahasiswa lulusan program studi S1, S2, S3, sudah
menjadi keharusan yang disyaratkan oleh Dikti dan telah didukung oleh sejumlah kebijakan
dan peraturan, serta berdampak terhadap proses akreditasi dari institusi yang bersangkutan.
Namun dibalik itu media publikasi karya ilmiah, misalnya jurnal-jurnal, baik jurnal internal
perguruan tinggi, maupun jurnal terakreditasi masih belum banyak sehingga menyulitkan
lulusan perguruan tinggi untuk menerbitkan karya ilmiahnya.
Universitas Pasundan sebagai PTS yang masuk ke dalam kelompok “Perguruan
Tinggi Madya”, sesuai hasil penilaian kinerja penelitian Dikti, belum memiliki wadah publikasi
karya ilmiah yang memadai, khususnya media publikasi internal yang dapat dimanfaatkan
para lulusannya agar mudah mempublikasikan karya ilmiahnya. Selain itu, sulitnya
mengelola karya ilmiah berupa tugas akhir, tesis, atau disertasi, dikarenakan banyak dan
tersebarnya karya ilmiah lulusan di banyak prodi, serta beragamnya karakteristik
pengelolaan di setiap prodi.
Jika pada tahun pertama penelitian hanya berfokus pada publikasi karya ilmiah
internal Penelitian pada tahun kedua ini berhasil mengklasifikasi karya ilmiah civitas
akademika menjadi
Penelitian dilakukan untuk membangun sebuah media publikasi karya ilmiah online
atau dikenal dengan e-Jurnal. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kelayakan,
analisis persoalan dan kebutuhan aplikasi, perancangan, pembangunan aplikasi, serta
implementasinya. Aplikasi dibangun dengan sebuah Framework e-Jurnal dan dimodifikasi
sesuai kondisi dan karakteristik di lingkungan Fakultas Teknik Unpas. Penelitian dibagi
kedalam 2 periode (tahun), yang meliputi : analisis dan perancangan di tahun ke-1;
dilanjutkan pembangunan aplikasi dan implementasi di tahun ke-2.
Hasil akhir penelitian adalah sebuah aplikasi e-Jurnal yang terpadu beserta usulan
dibentuknya sebuah UPT Baru yang disebut dengan UPT Rumah Jurnal. Untuk UPT
tersebut telah didefinisikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing
peran, ragam layanan, indikator kinerja mutu, dan SOP yang mengatur bagaimana layanan
disajikan dan disiapkan.

UPT Rumah Jurnal konsepnya diterapkan untuk lingkup

Universitas..
Dari hasil ujicoba implementasi dan sosialisasi, telah ada 14 folder jurnal yang
dipasang oleh civitas akademika UNPAS. Artinya 38% dari Prodi yang ditargetkan memiliki
ejurnal telah tertarik untuk menggunakan aplikasi ejurnal. Namun yang sudah melakukan
penerbitan hanya dua. Sedangkan yang menerapkan siklus proses bisnis penerbitan jurnal
baru satu. Untuk mendorong terwujudnya jurnal yang terakreditasi telah diusulkan roadmap

menuju jurnal terakreditasi dengan modal dasar paper yang merupakan tindak lanjut dari
proses pembimbingan skripsi/ tugas akhir.
Untuk mendukung kepentingan akreditasi institusi, koleksi pustaka UNPAS
diklasifikasi menjadi produk dari luar PT dan produk dari dalam PT. Ada empat aplikasi yang
digunakan untuk mengakomodasi ragam koleksi pustaka dan ragam informasi untuk
mendukung akreditasi. Saat ini keempat aplikasi tersebut

telah diujicoba untuk

diimplementasikan dan membutuhkan SOP yang mengintegrasikan dengan aplikasi yang
mendukung informasi dharma penelitian dan publikasi ilmiah untuk akreditasi.

Kata kunci : media publikasi, karya ilmiah, e-jurnal terpadu, simlitabmas Unpas, e-repository
UNPAS
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1. Pendahuluan
Latarbelakang Penelitian dibuat dengan munculnya kebutuhan untuk unggah karya
ilmiah mahasiswa. Kebutuhan tadi muncul seiring dengan adanya sejumlah kebijakan untuk
mempublikasikan karya ilmiah, khususnya bagi karya ilmiah hasil karya mahasiswa dalam
bentuk tugas akhir atau tesis dan disertasi. Hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini
dapat disampaikan sebagaiberikut :
1.

Adanya dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan unggah karya ilmiah pada
Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) sbb:
a.

Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah

b. Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya
Ilmiah dan Jurnal
c. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi
d.

Permendiknas No. 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah

e.

Peraturan Dirjen Dikti No. 29/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Berkala
Ilmiah

2.

Fakultas Teknik Universitas Pasundan belum memiliki media publikasi karya ilmiah
online yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mengunggah hasil karya ilmiahnya.

3.

Sulitnya pengelolaan jurnal/karya ilmiah bila dikelola terpusat, terkait keberagaman
karakteristik prodi di UNPAS (jumlah prodi banyak, lembaga riset/penelitian, dsb). Dan
masing-masing mengelola sendiri hasil karya ilmiahnya (skripsi/ta/tesis/disertasi).

4.

Lulusan Fakultas Teknik yang tinggi, rata-rata 600 (enamratus) lulusan per tahun,
sehingga karya tulis ilmiah mahasiswa hasil skripsi dan tugas akhir yang dihasilkan
sangat tinggi. Dan prospek lebih jauh lagi, bahwa di level universitas rata-rata lulusan
3000 per tahun, membuat karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan lebih banyak lagi.

Penelitian dilakukan dengan memiliki tujuan khusus yaitu membangun media
publikasi karya ilmiah online/e-jurnal terintegrasi, dengan pengelolaan di masing-masing
prodi/lembaga penelitian yang ada di Fakultas Teknik UNPAS. Sehingga diharapkan setiap
pengelola di level Prodi dan di level Fakultas menjadi mudah dalam melakukan pengelolaan.
Penelitian ini juga memiliki prospek pengembangan ke depan agar dapat diimplementasikan
di level Universitas, juga mendapat pengakuan terserifikasi sebagai jurnal online, termasuk
mendapatkan ISSN ataupun ISBN.
Objek dan tempat Penelitian dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Bandung, dengan contoh kasus di Koordinator Tugas Akhir Prodi Teknik Informatika
3
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Universitas Pasundan Bandung, untuk kemudian dikembangkan ke level Fakultas. Kasus di
Prodi Teknik Informatika sudah dimulai dengan melibatkan mahasiswa studi akhir.

2. Tinjauan Pustaka
2.1.

Publikasi Online
Pengertian publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta,

1976), adalah penyiaran. Menurut Kamus Islilah Periklanan Indonesia, publikasi adalah
setiap materi yang dicetak, diterbitkan, serta diedarkan untuk disampaikan pada khalayak
umum dalam format apapun seperti majalah, surat kabar (Nuradi, 1 996:136). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa
menyiarkan, menerbitkan mengedarkan dan menyampaikan suatu materi,
objek,

ide,

gagasan

dan

seperti

informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau

masyarakat dalam bentuk / media apapun. Suatu kegiatan publikasi bertujuan sebatas
menginformasikan dan memberitahukan suatu materi pada khalayak umum. Kegiatan
publikasi memerlukan media penyampaian dan penerima pesan.
Sedangkan, pengertian online yaitu keadaan dimana komputer terhubung dengan
internet baik sedang digunakan atau tidak oleh pengguna komputer tersebut. Jadi,
pengertian publikasi online adalah suatu informasi atau pesan atau pengumuman dalam
bentuk online yang diterbitkan dalam dunia internet melalui media elektronik.
Hak dan tanggung jawab atas apa yang telah kita publikasikan, diatur dalam Pasal
ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik (Undang-undang ITE ) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2.2.

Jurnal sebagai media publikasi
Jurnal (journal) adalah terbitan berkala yang berisi tulisan-tulisan ilmiah (academic

writings) atau paper ilmiah (scientific papers) hasil penelitian. Jurnal demikian lebih dikenal
dengan istilah Jurnal Ilmiah (Scientific Journal) yang berisi karya tulis ilmiah-akademis
seperti paper, makalah, skripsi, tesis, atau hasil penelitian.
Jurnal Online (Online Journal) adalah media publikasi karya tulis, ilmiah dan nonilmiah,

berbasis

website.

Istilah

lain

jurnal

online

adalah Electronic

Journal

(e-

Journals), Digital Journal (D-Journals), Electronic Serials (e-Serials), Digital Serial (DSerials), Electronic Periodicals (e-Periodicals), Electronik Magazine (e-Magz, e-Zines,
Webzines). McMillan (1991) menggambarkan e-journal (jurnal online) sebagai “segala jenis
serial yang diproduksi, dipublikasikan, dan didistribusikan melalui jaringan elektronik seperti
4
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Bitnet dan Internet (any serials produced, published, and distributed via electronic networks
such as Bitnet and the Internet).
Ada dua jenis jurnal online yang disajikan oleh kalangan perguruan tinggi di
Indonesia, yaitu Versi Online Jurnal Cetak (Printed Journal) dan Full Jurnal Online, yakni
website khusus berisi karya tulis online, dengan menyajikan file yang bisa diunduh dan
dicetak. Jurnal online membuka kesempatan diseminasi pengetahuan (dissemination of
knowledge) seluas-luasnya karena bisa diakses di seluruh dunia.

2.3.

Repository Institusi Perguruan Tinggi
Repositori

Institusi

merupakan

sebuah

arsip

online

untuk

mengumpulkan,

melestarikan, dan menyebarluaskan salinan digital karya ilmiah-intelektual dari sebuah
lembaga, khususnya lembaga penelitian termasuk dalam hal ini Perguruan Tinggi. Sehingga
karya sivitas akademika seperti Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian, Artikel Ilmiah dan
lainnya juga dapat diunggah dan diterbitkan pada Repositori Institusi. Manfaat dari
Repositori Institusi antara lain mengumpulkan karya ilmiah dalam suatu tempat agar mudah
ditemukan kembali oleh mesin pencari seperti Google dan lainnya, sebagai sarana promosi,
menyebarkan luaskan karya sivitas akademika dengan tempat dan waktu yang tidak
terbatas. Untuk membangun suatu Repositori Institusi diperlukan suatu proses mulai
benchmarking, menyiapkan sumberdaya, dukungan pimpinan, prosedur dan peraturan,
perangkat keras dan lunak serta jaringan, dan manajemen untuk menangani informasi
muatan lokal. Selanjutnya diperlukan monitoring, pemeliharaan data dan keamanan pada
Repositori Institusi, agar informasi muatan lokal yang ada terjaga dari gangguan virus dan
sejenisnya
2.3.1 Definisi Repository
Repository institusi menurut Hasugian (2012:1) secara sederhana adalah tempat
penyimpanan. Dalam konteks kepustakawanan repository adalah suatu tempat
dimana dokumen, informasi atau data disimpan, dipelihara dan digunakan.
Sedangkan menurut Pendit (2008:137) istilah repository institusi atau simpan
kelembagaan merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi
digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu.
Menurut Clifford (2003:2) repository institusi adalah perubahan manajemen
teknologi, dan migrasi konten digital dari satu set teknologi ke depan sebagai bagian
dari komitmen organisasi untuk menyediakan layanan repository.
Dari pengertian tentang repository institusi yang diberikan oleh para ahli diatas
dapat di tarik benang merah tentang repository institusi yaitu pelestarian konten yang
ada di perpustakaan ke konten digital. Tentu saja untuk melestarikan koleksi bentuk
5
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digital perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan beberapa sarana dan
prasarana yang mendukung untuk alih media koleksi tercetak ke bentuk digital seperti
scanner, webhosting atau server dengan IP public sehingga dapat di akses dengan
mudah oleh sivitas akademika perguruan tinggi

2.3.2

Dokumen Yang Dikelola Repository Institusi
Dokumen yang dikelola oleh repository institusi menurt Hasugian (2012:1)

adalah dokumen literature kelabu (grey literature) yang dapat berupa dokumen
dokumen yang khas, buku-buku yang jarang didapatkan di pasar buku, dan juga
dokumen yang dihasilkan oleh institusi atau lembaga pemerintah dan sebagainya,
sehingga ada yang menyebutnya local content.
Sedangkan menurut Pendit (2008:144) cakupan yang disimpan dalam repository
institusi tidak dibatasi hanya pada e-print dari artikel untuk jurnal ilmiah. Ada yang
mengusulkan

agar

literature

abu-abu

(grey

literature), bahan

ajar,

arsip,

administrative, dan data untuk penelitian ikut dimasukan kedalam repository institusi.
Repositori Institusi dimaksud adalah sebuah arsip online untuk mengumpulkan,
melestarikan, dan menyebarluaskan salinan digital karya ilmiahintelektual dari
sebuah lembaga, khususnya lembaga penelitian. Untuk Perguruan Tinggi, termasuk
bahan-bahan seperti artikel jurnal akademis, baik sebelum (pracetak) dan sesudah
(postprints) menjalani peer review, serta versi digital tesis dan disertasi.
Hal-hal yang disimpan mencakup aset digital lainnya yang dihasilkan oleh
akademisi, seperti dokumen administrasi, catatan atau materi belajar. Untuk karya di
bidang seni akan lebih banyak dalam bentuk Audio Visual: rekaman seni
pertunjukan, pameran/eksibisi, gambar/lukisan, desain dan seni terapan, rekaman
musik, film dan lainnya. Koleksi dalam bentuk digital yang tersimpan dalam repositori
institusi ini dapat dimanfaatkan kembali untuk menunjang kegiatan akademik dan
penelitian. Adapun manfaat Repositori Institusi adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengumpulkan karya ilmiah-intelektual sivitas akademika dalam satu
lokasi agar mudah ditemukan kembali baik melalui Google maupun mesin pencari
lainnya
b. Untuk menyediakan akses terbuka terhadap karya ilmiah-intelektual yang
dihasilkan sivitas akademika dan menjangkau khalayak lebih luas lagi dengan
tempat dan waktu yang tak terbatas
c. Untuk meningkatkan dampak dari karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan
sivitas akademika d. Untuk mempromosikan karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan

6
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sivitas akdemika e. Sebagai etalase dan tempat penyimpan yang aman untuk hasil
penelitian sivitas akademika
f. Untuk menyediakan URL jangka panjang bagi karya ilmiah-intelektual hasil
penelitian sivitas akademika.
g. Apabila terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah-intelektual yang dipublish di
Repositori Institusi akan mudah diketahui dan ditemukan h. Untuk menghubungkan
publikasi sivitas akademika/peneliti dari halaman web mereka (web personal
dosen/peneliti)
2.3.3

Sejarah Repository
Informasi muatan lokal (local content information) adalah informasi yang

dihasilkan oleh suatu institusi/lembaga penelitian dan atau Perguruan Tinggi.
Informasi muatan lokal sifatnya unik dan hanya dihasilkan dan dimiliki oleh institusi
penghasil informasi. Informasi muatan lokal tersebut biasanya tersimpan dalam
perpustakaan sebagai lembaga deposit yang mempunyai kewenangan untuk
menyimpan, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi yang diperoleh
untuk kepentingan pemustaka. Koleksi tersebut biasanya ditempatkan di Ruang
Karya Institusi dan Ruang Tugas Akhir. Agar informasi yang ada bisa diakses
pemustaka disediakan Katalog atau OPAC, kemudian dari nomer panggil yang
didapat melalui Katalog atau OPAC pemustaka baru bisa mendapatkan dokumen
yang diinginkan melalui staf perpustakaan/pustakawan yang bertugas. Dalam
konteks ini, pemustaka harus hadir ke perpustakaan untuk mendapatkan
dokumennya. Hal ini kemudian menjadikan pemustaka enggan datang ke
perpustakaan dengan beberapa alasan: waktu, tempat yang terbatas dan model
layanan yang tertutup. Belum lagi jauh jauh datang, ternyata dokumen yang
diinginkan ternyata tidak ada atau tidak dimiliki.
Pada musim gugur 2002 sesuatu yang luar biasa terjadi dalam revolusi jaringan
informasi, mendorong setiap individu melakukan perubahan dinamis dalam hal
inovasi dan kemajuan institusi, dan evolusi dalam disiplin ilmiah praktis. Pimpinan
MIT (Massachusetts Institute of Technology) tahun 2003 mengembangkan dan
menyebarluaskan „DSpace institutional repository system http://www.dspace.org/,‟
diciptakan bekerjasama dengan the Hewlett Packard Corporation (Lynch, Clifford A:
2003). Lahirnya apa yang disebut „Institutional Repository,‟ karya ilmiah yang
dihasilkan sivitas akademika seperti Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah,
Laporan Penelitian, Prosiding seminar dan lainnya yang semula hanya dapat diakses
secara terbatas (waktu, area dan tempat), menjadi tak terbatas dengan adanya
sotware repository dan jaringan internet. Hal ini kemudian membawa pengaruh juga
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dalam dunia Perpustakaan yaitu perkembangan Repositori Institusi di Indonesia yang
ditandai munculnya GDL (Ganesya Digital Library) KMRG-ITB sekitar tahun 2004.
Dengan hadirnya teknologi „Repositori Institusi‟ dan perkembangannya, koleksi yang
sebelumnya berbentuk „hardcopy‟ atau tercetak dapat dialih bentukkan menjadi
digital secara mudah dengan hardware dan software tertentu baik yang sifatnya
opensource maupun mengembangkan sendiri. Koleksi menjadi ringkas, karena
dalam bentuk digital sehingga yang sebelumnya memerlukan luasan ruang
penyimpan 150-200 m2 misalnya, sekarang dapat disimpan dalam bentuk hardisk 1
Tera byte. Informasi dalam bentuk digital disatu sisi mempunyai keunggulan, namun
di sisi lain juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak memliki kekuatan otentik. Suatu
contoh, dokumen mengenai perjanjian (MOU) atau yang sejenisnya masih diperlukan
dokumen tercetak resminya. Mengapa, karena dokumen digital rentan untuk
dimodifikasi sehingga banyak pihak menyangsikan keasliannya. Selanjutnya
pembahasan tentang pengelolaan Repositori Perguruan Tinggi dan pengembangan
Repositori Karya Seni.
2.3.4

E-prints , Aplikasi e-repository yang digunakan UNPAS

Eprints merupakan perangkat lunak opensource yang dikembangkan oleh School of
Electronics and Computer Science, University of Southampton, England United Kingdom.
Paket perangkat lunak ini bersifat free. Eprints memiliki banyak fitur yang sering terlihat
dalam sistem manajemen dokumen (DMS). Selain itu, EPrints sudah terintegrasi dengan
metadata dan mampu melakukan penelusuran advanced search serta fitur lainnya. aplikasi
ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Alur Aplikasi
Deskripsi

Submit

Review

(Author)

(Editor)

Diterima

Terbit
(Editor)

DiKembalikan
Atau
Ditolak
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Alur Penerbitan Karya Ilmiah:


User login



User mengupload dokumen



User mengisi detail dokumen



User mendeposit item



Editor memeriksa kelayakan karya ilmiah untuk diterbitkan



Editor memilih apakah artikel akan
o

Diterbitkan

o

Dikembalikan untuk diperbaiki oleh user

o

Atau artikel akan ditolak
Halaman Administrator



Home: Menuju halaman utama



About: melihat tentang website



Browse: mencari artikel/file berdasarkan tahun, subjek, divisi, dan penulisnya



Manage deposits: Melihat dan melakukan manage terhadap isi repository



Manage records: memanage rekaman berdasarkan user, save, dan artikelnya



Profile: melihat dan mengubah profil admin



Saved searching: melihat file yang sudah disave



Review: melakukan proses review pada artikel atau dokumen yang akan masuk
repository



Admin: halaman untuk memanage roles dari admin



Report: melihat laporan



Logout: untuk keluar dari roles admin

HALAMAN ADMIN ADMINISTRATOR
Tab Halaman Editorial

Search Items



Mencari item dalam repositori ini.

Search Issues



Mencari masalah ditemukan dalam catatan saat ini.
9
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Search Users



Mencari pengguna dari repositori ini.

Search History



Mencari tindakan yang telah terjadi pada item dalam repositori ini.
System Tools (Tab Halaman Sistem Aplikasi)

Status



informasi status server ini.

Create User



Buat akun pengguna baru

Force Start



Paksa berhenti dan membersihkan pengindeks, kemudian restart.

Indexer



Menghentikan pengindeks teks lengkap.

Stop Indexer



Menyebabkan halaman abstrak untuk dibuat ulang ketika mereka

Regenerate
Abstracts

selanjutnya diminta.


Menyebabkan tampilan halaman untuk dibuat ulang ketika mereka
selanjutnya diminta.

Regenerate Views



Mengelola, Update dan Install add-ons dari EPrints Bazaar.



Menguji konfigurasi email Anda dengan mengirimkan email tes.



Tampilkan skema database.

Eprints Bazaar
Send Test Email
Database Schema
Config Tools (Tab Konfigurasi)

Storage Manager



Mengelola pengaturan penyimpanan repositori hybrid
Anda, termasuk migrasi file.

Update Database



Memperbarui database untuk mencerminkan
konfigurasi saat.

View Configuration



melihat file konfigurasi untuk repositori ini.

Edit Subject



Memodifikasi pohon subjek (s)

Manage Metadata Field



Menambahkan atau menghapus kolom metadata
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Halaman Editor



Home: Menuju halaman utama



About: melihat tentang website



Browse: mencari artikel/file berdasarkan tahun, subjek, divisi, dan penulisnya



Manage deposits: Melihat dan melakukan manage terhadap isi repository



Manage records: memanage rekaman berdasarkan user, save, dan artikelnya



Profile: melihat dan mengubah profil admin



Saved searching: melihat file yang sudah disave



Review: melakukan proses review pada artikel atau dokumen yang akan masuk
repository



Admin: halaman untuk memanage roles dari editor



Report: melihat laporan



Logout: untuk keluar dari roles editor

HALAMAN ADMIN EDITOR
Tab Halaman Editorial

Search Items



Mencari item dalam repositori ini.
Tab Halaman Sistem

Status



informasi status server ini.

Database Schema



Tampilkan skema database.

Halaman User
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II.2. Upload Item Baru
Sebelum anda melakukan proses Upload/ Submit, anda harus login sebagai User













Atom XML
BibTex
DOI (via Cross Ref)
Dspace Metadata
Eprints XML
EndNote
ISI Web of Knowledge
Microsoft.docx
OpenXML Bibliography
PubMed ID
PubMed XML

Keterangan Import data dari Tipe File
: text berbentuk XML
: bibtex file
: import dengan DOI melalui Web CrossRef
: Metadata berbasis Dspace
: Import dari data Eprints
: .Txt
: Import dari ISI
: Import dari Dokumen ekstensi .doc atau .docx
: Import dari Open XML
: Import dari Pubmed ID
: Pubmed dengan basis XML

1. Klik New
Item

Penjelasan Tipe Dokumen
 Article: Sebuah artikel di jurnal, majalah, koran. Belum tentu peer-review.
Mungkin merupakan elektronik-satunya media, seperti sebuah jurnal online atau
situs berita.
 Book Section: Sebuah bab atau bagian dalam sebuah buku.
 Monograph: Sebuah monograf. Ini mungkin sebuah laporan teknis, laporan
proyek, dokumentasi, manual, kertas kerja atau makalah diskusi
 Conference or Workshop Item: Sebuah kertas, poster, pidato, ceramah atau
presentasi yang diberikan pada konferensi, lokakarya atau acara lainnya. Jika
item konferensi telah diterbitkan dalam jurnal atau buku maka silakan gunakan
"Bagian Book" atau "Pasal" sebagai gantinya.
 Book: Sebuah buku atau volume konferensi.
 Thesis: tesis atau disertasi.
 Patent: Sebuah paten yang diterbitkan. Jangan menyertakan aplikasi paten yang
belum dipublikasikan
 Artefact: Seorang seniman artefak atau bekerja produk.
 Ahow/Exhibition: Pameran Seorang seniman atau situs tertentu penyimpanan
berbasis kinerja.
 Composition: Sebuah karya musik.
 Performance: Kinerja dari perhelatan musik
 Image: Sebuah foto digital atau gambar visual.
 Video: Sebuah video digital.
 Audio: Sebuah rekaman suara.
 Dataset: Koleksi dibatasi data kuantitatif (i.n. spreadsheet atau data file XML).
 Experiment: Data eksperimental dengan analisis dan ringkasan hasil antara.
 Teaching Resource: catatan kuliah, latihan, kertas ujian atau silabus kursus.
 Other: Sesuatu dalam lingkup repositori, tapi tidak tercakup oleh kategori
lainnya.

1. Pilih Type Dokumen, contoh”Conference or Worshop Item”

2. Klik Next untuk melanjutkan Proses Upload
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3. Untuk meng-upload dokumen ke repositori ini, klik tombol Browse

4. Pilih File yang akan di
upload (.docx, .pdf, .img, .vid,
dll)

5. Klik Open

6. Menunggu Proses upload



Extract Data



Convert Document Format



Files





Move Up
Move Down
Delete Document
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7. Klik Next untuk melanjutkan

8. Inputkan Judul/Title

9. Inputkan Abstract

10. Inputkan Type Presentasinya

11. Inputkan Penulis serta
Dan Aviliasinnya
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Masukan Detail
dari Event
Artikel Tersebut

12. Klik Next

13. Pilihan telah ter-record
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14. Klik Next

Untuk pekerjaan yang disimpan oleh penulis sendiri: Dalam diri
pengarsipan koleksi file dan metadata bibliografi terkait, saya
memberikan Demoprints hak untuk menyimpan mereka dan membuat
mereka secara permanen tersedia untuk umum secara gratis on-line. Saya
menyatakan bahwa bahan ini kekayaan intelektual saya sendiri dan saya
memahami bahwa Demoprints tidak bertanggung jawab jika ada
pelanggaran hak cipta dalam mendistribusikan file-file atau metadata.
(Semua penulis didesak untuk mencolok menegaskan hak cipta mereka
pada halaman judul dari pekerjaan mereka.)

15. Klik Deposit Item Now

Untuk pekerjaan yang disimpan oleh orang lain selain penulis: Saya
dengan ini menyatakan bahwa kumpulan file dan metadata bibliografi
terkait bahwa saya pengarsipan di Demoprints) berada dalam domain
publik. Jika hal ini tidak terjadi, saya bertanggung jawab penuh atas
setiap pelanggaran hak cipta yang mendistribusikan file atau metadata
mungkin memerlukan.

3. Tujuan Penelitian
Melihat perkembangan kebutuhan pengelolaan publikasi ilmiah produk lokal
UNPAS, perkembangan isu tentang repository institusi, dan menyadari sebagai hasil
penelitian sebelumnya bahwa e-jurnal yang terakreditasi justru minimal 60% harus
memuat artikel dari luar institusi maka tujuan penelitian ini sedikit digeser dari proposal
yang semula adalah membangun e-jurnal menjadi mengelola publikasi karya ilmiah
dengan dukungan teknologi informasi di lingkungan UNPAS dengan studi kasus di Prodi
teknik Informatika.
Tujuan dari Penelitian yang dilakukan ini adalah mendefinisikan tata kelola karya
ilmiah di lingkungan UNPAS dan membangun media publikasi karya ilmiah online yang
terintegrasi dengan pengelolaan secara mandiri di masing-masing prodi/lembaga
penelitian. Dari media online yang dibangun diharapkan setiap pengelola di level Prodi
dan di level Fakultas menjadi mudah dalam melakukan pengelolaan dan universitas
mudah melakukan pemantauan. Selain itu sistem publikasi karya ilmiah online mampu
mendukung kebutuhan eskpose produk karya ilmiah pada saat
Objek dan tempat Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Pasundan
Bandung, dengan contoh kasus satu prodi dari setiap fakultas di lingkungan UNPAS.
Uji coba ke level Fakultas. Kasus di Prodi Teknik Informatika sudah dimulai dengan
melibatkan mahasiswa studi akhir.
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4. Metode Penelitian
Langkah-langkah penelitian disampaikan dalam sebuah gambaran penyelesaian untuk
2 periode (tahun), sebagai berikut :
1.

Studi kelayakan
a. Melakukan survey awal kesiapan masyarakat unpas dalam memanfaatkan
e-jurnal
b. Melakukan survey kesiapan sarana prasarana / infrastruktur dan teknologi

2.

Studi literatur terkait pengembangan e-jurnal, dan model-model e-jurnal yang
telah ada saat ini, termasuk keberhasilan/kegagalan, serta kesulitan-kesulitan
pengelolaannya

3.

Analisis persoalan dan kebutuhan pembangunan

4.

Eksplorasi Open Journal System dan menetapkan fitur sesuai kebutuhan
pembangunan.

5.

Perancangan aplikasi e-jurnal

6.

Implementasi aplikasi e-jurnal
a. Pembuatan software aplikasi
b. Melakukan “logical testing” dengan data dummy
c. Persiapan penerapan di unpas
i. Pembuatan SOP
ii. Penetapan model percontohan (pada salah satu prodi/fakultas)
iii. Pelatihan
iv. Ujicoba dilingkungan sebenarnya dengan data sesungguhnya
v. Evaluasi

7.

Pelaporan dan closing

Alur kegiatan penelitian dan hubungan kegiatan pada tahun ke-1 dengan kegiatan yang
dilakukan pada tahun ke-2, dapat dilihat pada gambar 26.
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Gambar 1 – Bagan Alir Pembangunan e-Jurnal
untuk Fakultas Teknik Unpas

Bila dilihat pada gambar 1, luaran penelitian tahun ke-1 adalah hasil
rancangan detail yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pembangunan aplikasi
di tahun ke-2. Pada tahun ke-2, fokus menyelesaikan aplikasi dan menyiapkan sarana
prasarana serta infrastruktur pendukung, sampai aplikasi selesai di install dan
diujicobakan.
Sejumlah faktor diduga akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini dan
kesemuanya melibatkan hal-hal teknis dalam pelaksanaan dan hal lain yang didapat
dari faktor lingkungan implementasi, dalam hal ini Fakultas Teknik Unpas. Faktor-faktor
terbagi kedalam 4 kelompok dan masing-masing faktor misalnya terkait kesiapan
masyarakat dan kesiapan organisasi untuk menyelenggarakan e-jurnal, faktor
penetapan objektif yang tepat, faktor kualitas rancangan, samapai faktor-faktor
dukungan infrastruktur dan dukungan kebijakan dari organisasi. Detail gambaran faktor
yang berpengaruh dapat dilihat pada gambar 27.
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Gambar 2 – Faktor-faktor dalam Pembangunan e-Jurnal
untuk Fakultas Teknik Unpas

Terkait dengan pegeseran lingkup dari penelitian dari publikasi e-jurnal menjadi seluruh
publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika UNPAS, maka dibutuhkan
tambahan kegiatan, yakni
1. Melakukan klasifikasi karya ilmiah
2. Melakukan analisis kebutuhan informasi karya ilmiah oleh internal institusi untuk
kepentingan akreditasi dan untuk berbagi pengetahuan
3. Menyusun tata kelola penyimpanan dan publikasi karya ilmiah civitas akademika
4. Membuat spesifikasi kebutuhan aplikasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung
kebutuhan UNPAS selain aplikasi e -Jurnal
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5. Hasil Penelitian
Pada tahun pertama, penelitian difokuskan pada

pengumpulan kebutuhan

pembangunan e-jurnal serta perancangan model awal dari e-jurnal Fakultas Teknik
Universitas Pasundan. Untuk tahapan konstruksi dilakukan eksplorasi terhadap OJS,
sebuah freeware untuk menajeman publikasi jurnal ilmiah. Akhirnya diputuskan bahwa
aplikasi e-jurnal tidak dibangun dari awal melainkan melakukan customisasi terhadap
OJS. Analisis kesiapan untuk implementasi e-jurnal di lingkungan fakultas teknik telah
dilakukan dan dihasilkan kesimpulan bahwa FT cukup siap untuk mengimplementasikan
e-jurnal.
Pada tahun kedua, implementasi dilakukan dengan melakukan instalasi OJS
untuk lingkup UNPAS, yang diberi URL journal.unpas.ac.id. Fakta yang terjadi adalah
jurnal yang siap diterbitkan secara elektronik bukan dari fakultas teknik, melainkan dari
Lemlit UNPAS dengan nama Sampurasun. Hal ini mendorong pada akhirnya sistem
OJS diterapkan di seluruh lingkungan UNPAS. OJS yang diinstal diberi nama RUMAH
JURNAL, sedangkan jurnal-jurnal yang dikelola dan dipublikasikan oleh unit organisasi
dilingkungan UNPAS diberi nama JURNAL . Maka dari sini muncul tata kelola rumah
jurnal dan tata kelola jurnal.
Hasil dari kegiatan tambahan untuk tahun kedua ini adalah klasifikasi karya
ilmiah yang dikelola Unpas, tata kelolanya, dan spesifikasi kebutuhan teknologi yang
digunakan

untuk

mendukung

tata

kelola

tersebut.

E-Jurnal

yang

aplikasi

pengelolaannya menggunakan OJS merupakan salah satu dari dukungan teknologi
informasi yang dibutuhkan.

5.1.

Implementasi e-jurnal

Pada laporan penelitian tahun pertama, telah diuraikan analisis kesesuaian OJS dengan
kebutuhan pengelolaan e-jurnal di UNPAS. Selain itu juga disertakan analisis biaya
dibanding manfaat menggunakan free ware OJS dibandingkan dengan aplikasi ejurnal
yang direncanakan akan dibuat sendiri. Proses bisnis OJS berikut peran-peran
pengguna yang terlibat juga sudah diuraikan dalam laporan peneltiian tahun
sebelumnya.
Implementasi OJS sebagai s/w aplikasi untuk mendukung ejurnal di lingkungan UNPAS
dimulai dengan instalasi OJS, menetapkan manajemen operasional jurnal ilmiah,
ujicoba menerapkan manajemen operasional jurnal ilmiah.
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5.1.1 Instalasi OJS
Versi OJS yang diinstall saat ini adalah versi 2.4.5.0. Url nya di journal.unpas.ac.id.
saat ini telah beroperasi dua jurnal dan telah dibuat folder untuk 6 jurnal lainnya namun
belum beroperasi. Hosting journal.unpas.ac.id saat ini dilakukan di layanan cloud
sehingga tidak menyatu dengan aplikasi sistem informasi untuk mendukung
beroperasinya layanan institusi. Hal ini dlakukan untuk alasan keamanan dan
kehandalan layanan. Journal.unpas.ac.id memuat informasi yang bersifat publik
sebaliknya resiko integrity terhadap data-data yang dikelola SI lebih tinggi. Selain itu
saat ini server di CLOUD yang disewa lebih handal jaminan ketersediaanya daripada
server internal UNPAS.
Berikut capture dari rumah jurnal UNPAS dan beberapa jurnal yang sudah ada di
dalamnya.

GAMBAR V. 1 Halaman RUmah Jurnal UNPAS

5.1.2 Operasionalisasi e-Journal.unpas.ac.id
Sejak diinstalnya OJS untuk melayani manajamen ejurnal di UNPAS telah dilakukan
sosialisasi dan pelatihan ke Prodi dan fakultas. Hingga saat ini telah terdapat 14 jurnal
yang foldernya dibuat di rumah jurnal UNPAS. Daftar Jurnal yang sudah ada foldernya
di rumah jurnal UNPAS adalah sebagai berikut :
1. Jurnal Teknik Industri
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2. Food Technology Journal
3. JRBM , Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen
4. TEMALI -Jurnal Teknik dan Manajemen Lingkungan
5. SYMMETRI
6. BIOSPHER
7. PROFITABILITAS
8. PENDAS
9. LITERASI
10. LITIGASI
11. JOMANTARA
12. Jurnal Wirausaha
13. INFOMATEK
14. SAMPURASUN
Diantara ke 14 jurnal yang sudah ada foldernya dirumah jurnal UNPAS, yang ada isinya baru 2, yakni
LITIGASI dan SAMPURASUN. Setelah ditelusuri ke manajemen jurnalnya, baru Jurnal Sampurasun
yang sudah menerapkan siklus proses bisnis pengelolaan jurnal. Capture jurnal LITIGASI dan
SAMPURASUN dapat dilihat pada gambar

GAMBAR V. 2 Folder Jurnal Litigasi berikut Archives nya
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GAMBAR V. 3 Isi dari Edisi terbaru 2016 dari Jurnal LITIGASI

GAMBAR V. 4 Halaman Depan Jurnal Sampurasun
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GAMBAR V. 5 Detil Isi dari Jurnal Sampurasun
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GAMBAR V. 6 Daftar paper di Jurnal Sampurasun Edisi Terakhir
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GAMBAR V. 7 Contoh Jurnal Lain yang muncul di Rumah Jurnal UNPAS namun belum ada isinya
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GAMBAR V. 8 Contoh Jurnal Lain yang muncul di Rumah Jurnal UNPAS namun belum ada isinya

Dari empat jurnal yang sudah terdaftar, yang dikelola oleh prodi di fakultas Teknik
UNPAS ada 4, yakni
1.
2.
3.
4.

Infomatek
Jurnal Teknik Manajemen Industri
Jurnal Temali
Food Technology Journal

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa empat buah jurnal tersebut belum ada
kontennya dan belum beroperasi.
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5.1.3 Pengelolaan Jurnal Sampurasun
Berikut ini adalah daftar pengelola jurnal Sampurasun. Semua peran yang dirancang
oleh OJS telah diisi personelnya. Berikut adalah daftar personelnya. History transaksi
yang dilaksanakan oleh setiap peran juga dapat dilihat pada gambar berikutnya.
Tabel 1 Daftar Peran di Ejournal untuk Jurnal Sampurasun

ID

Peran

Nama

A

Editor

Nia Nurdiani , M.Si

B

Author

Lihat daftar Author

C

Reviewer

Lihat daftar reviewer

D

Reader

Umum, tidak didaftar

E

Section Editor

Ardi Gunardi, SE, M.Si
Angga Maulana , SS, M.Pd

F

Copy Editor

Mimi Halimah, S.Pd, M.Pd

G

Proofreader

Dr.Yuce Sariningsih

H

Subscription Manager

Astri Hasfiah, ST, M.Env

I

Journal Manager

Fahmi Aldi , ST

Journal manager haruslah orang yang mengerti tentang teknologi informasi dan
memiliki keberminatan dengan publikasi. Karena pada prakteknya dia menjadi tumpuan
dari user peran lain untuk bertanya tentang cara melakukan tugas-tugasnya melalui
OJS. Pada operasionalisasi Sampurasun, journal manager juga berperan untuk
mengingatkan section editor, editor, copy editor, reviewer, dan author

jika ada

pekerjaan dari peran tersebut yang belum dikerjakan.
Untuk menghemat SDM, peran subscription manajer bisa digabungkan orangnya
dengan journal manager. Hal ini karena kedua peran tersebut tidak terkait dengan
keilmuan yang menjadi konten dari jurnal, melainkan lebih ke teknis penggunaan
aplikasi OJS. Jika jumlah paper tidak banyak, keberadaan section editor bisa jadi tidak
diperlukan. Editor juga bisa berperan sebagai copy editor dan sekaligus proof reader.
Maka struktur organisasi paling minimal untuk mengelola e-journal ini adalah 2 orang.
Satu orang dengan IT literacy yang baik dan seorang lagi menguasai konten jurnal ,
berpengalaman dalam menulis paper, dan punya hubungan yang luas untuk manarik
author serta reviewer.
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Tabel 2 Konfigurasi Minimum Pengelola Sebuah Jurnal

ID

Peran

Nama

A

Editor

Merangkap proof reader, dan copy editor

I

Journal Manager

Merangkap subscription manager

GAMBAR V. 9 Contoh Interaksi Pengelola Sampurasun dengan Author
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GAMBAR V. 10 Contoh Interaksi Pengelola Sampurasun dengan Reviewer
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5.1.4 Evaluasi Terhadap Operasionalisasi Rumah Jurnal UNPAS
Berdasarkan sudah banyaknya folder jurnal yang dibangun di journal.unpas.ac.id,
yakni sebesar 14 dari 37 Prodi S1, S2, S3 dapat disimpulkan bahwa 38% Prodi sudah
peduli dan merasa butuh terhadap rumah jurnal. Namun dari sisi kemampuan dan
komitmen untuk mengelola baru 5% dari seluruh Prodi yang ada.

Angka tersebut

adalah pendekatan untuk kondisi kesiapan nyata penerapan unit pengelola e-jurnal
untuk publikasi karya ilmiah di lingkungan UNPAS. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
kebutuhan prodi tinggi namun masih memerlukan dukungan berupa pendampingan,
pelatihan, dan komitmen pimpinan untuk menghidupkan jurnal yang foldernya telah
dipublish.
Disisi lain, keberadaan folder jurnal yang banyak namun kosong isi tersebut menjadi
kondite buruk bagi rumah jurnal UNPAS dikalangan dunia ilmiah diluar universitas
Pasundan. Karena yang tampak di e-Journal akan menunjukkan kualitas pengelolaan
publikasi ilmiah di lingkungan UNPAS. Karenanya diperlukan SOP untuk melakukan
monev konsistensi penerbitan dan punishment hingga ke penghapusan sementara atau
permanen folder jurnal tersebut dari halaman rumah jurnal UNPAS. Hal inilah yang akan
menjadi dasar disusunnya tata kelola rumah jurnal UNPAS.
Struktur pengelola jurnal yang disimplifikasi, yakni cukup terdiri dari 2 orang, akan
cukup menarik bagi prodi atau unit kerja yang membiayai pengelolaan jurnal. Struktur
tersebut bisa diperbesar manakala jurnal yang dikelola telah banyak menerima paper
dan frekuensi penerbitannya tinggi.
5.1.5 Tata Kelola Rumah Jurnal UNPAS
Proses bisnis pengelolaan rumah jurnal adalah sebagai berikut
1. Pengusulan Jurnal
2. Instalasi folder jurnal baru
3. Pelatihan pengelola Jurnal baru
4. Pengurusan ISSN e-Journal
5. Pendampingan Penerbitan Pertama Jurnal
6. Monitoring dan evaluasi
a. Kinerja infrastruktur IT
b. konsistensi penerbitan
c. validitas review
7. helpdesk e-jurnal
8. Penghapusan folder jurnal
9. Penjaminan Kualitas Kecepatan Akses Jurnal
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10. Jaminan Keamanan Informasi Jurnal
Pengusulan: suatu rangkaian proses yang dimulai dari Pengusul mengajukan pembuatan
jurnal kepada lembaga penelitian, Lembaga penelitian memberikan dokumen identitas
usulan dan surat pernyataan pengusul kepada pengusul, Pengusul mengisi dokumen
identitas usulan dan surat pernyataan pengusul, Pengusul memberikan dokumen identitas
usulan dan surat pernyataan pengusul yang telah dibubuhi dengan tandatangan dan cap
dari ketua jurusan, puslit, dan dekan fakultas, lembaga penelitian akan memeriksa proposal
berdasarkan poin-poin penilaian, apabila memenuhi poin-poin penilaian maka Lembaga
Penelitian akan langsung merekomendasikan jurnal pada UPT Rumah Jurnal untuk
langsung diterbitkan, apabila tidak memenuhi poin-poin penilaian maka Lembaga Penelitian
akan langsung memberikan surat penolakan
Pengusulan Rumah Jurnal
Pengusul

Lembaga Penelitian

Mengajukan
pembuatan rumah
jurnal

Memberikan
dokumen isian dan
surat pernyatan
pengusul kepada
pengusul

Dokumen
isian rumah
jurnal

Surat
pernyataan
pengusul

Ketua Jurusan

Ketua Puslit

Dekan Fakultas

Dokumen isian
rumah jurnal Terisi

Dokumen isian
rumah jurnal
terverifikasi
Jurusan

Dokumen isian
rumah jurnal
terverifikasi puslit

Membubuhkan
tanda tangan dan
cap jurusan

Membubuhkan
tanda tangan

Membubuhkan
tanda tangan dan
cap fakultas

Dokumen isian
rumah jurnal
terverifikasi jurusan

Dokumen isian
rumah jurnal
terverifikasi Puslit

Dokumen isian
rumah jurnal
terverifikasi Dekan

UPT Jurnal

Dokumen isian
rumah jurnal
terverif ikasi
Dekan

Surat
pernyataan
pengusul

Membuatkan folder
rumah jurnal

1
Mengisi dokumen
isian dan surat
pernyataan
pengusulan rumah
jurnal

Dokumen isian
rumah jurnal Terisi

1
Dokumen isian
rumah jurnal
terverif ikasi
Dekan

Surat
pernyataan
pengusul

Menyerahkan
Dokumen Usulan

Dokumen isian
rumah jurnal
terverif ikasi
Dekan

Surat
pernyataan
pengusul

Memerikas Sesuai
point-point
kelengkapan

Sesuai?
Tidak

Ya

membuat surat
penolakan
usulan

Mengajukan
usulan pada
UPT Jurnal

Description

Surat penolakan
usulan
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Instalasi: suatu rangkaian proses yang dimulai dari UPT Rumah Jurnal akan membuatkan
folder jurnal didalam rumah jurnal unpas dengan melibatkan Jurnal manajer Konfigurasi
Jurnal baru di rumah jurnal dilakukan oleh jurnal manajer didampingi petugas operasional
UPT
Instalasi
UPT Jurnal

Pengusul

SPTIK

Memberikan
Pilihan
Layanan
Instalasi

Paket Layanan

Dokumen
Rincian
Instalasi

Paket Layanan

Memilih Paket
Layanan
Instalasi

Melakukan
Instalasi
Berdasarkan
Dokumen Rincian

Melakukan
pembayaran
Instalasi
Berdasarkan
Paket

Description

Membuatkan
Dokumen
Rincian
Instalasi

Dokumen
Rincian
Instalasi
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Pelatihan: suatu proses yang dilakukan oleh UPT Jurnal, melakukan pelatihan kepada para
pengelola jurnal dan UPT jurnal menyediakan user manual untuk pelatihan
Pelatihan
Pengusul

UPT Jurnal

Pengajar

Melakukan
Permintaan
Pelatihan

Training Rutin?

Modul
Pelatihan

Tidak

Ya
Mengajar

Cocok?

Menentukan
Jadwal
Pelatihan

Ya
Tidak

Konfirmasi
Jadwal
Pelatihan

1

1

Membayar
Biaya Pelatian

Tentukan
Pengajar

Memberikan
Modul

Modul
Pelatihan

Modul
Pelatihan

mendapatkan
Pelatihan
Memberikan
Ujian

Mengerjakan
Ujian

Evaluasi

Cetak Sertifikat

Membuat Laporan
Kelulusan Peserta
Pelatihan

Laporan Kelulusan
Peserta Pelatihan

Sertifikat
Kelulusan

Description

Sertifikat
Kelulusan
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Tabel Rincian:
Alur
No.
Nama Proses
Dokumen yang dibutuhkan
1
Pengusulan dan
Cover-Jurnal
penyerahan
2
Instalasi
3
Pelatihan
4
Pengurusan administrasi  SK Tim Jurnal
publikasi jurnal
 Proposal
 Cover
 Paper terbitan pertama
5
Pendampingan
penerbitan pertama
6
Serah terima
Aktor yang Terlibat Beserta deskripsinya
No.
1

Aktor
Pengusul

-

2

Kaprodi

-

3

Ketua Puslit

-

4

Dekan

-

5

Lembaga
Penelitian
Unpas

-

6

UPT Rumah

-

7

SPTIK

-

Satuan

-

8

-

Pembiayaan
Biaya Instalasi
Biaya Pelatihan
Biaya
Administrasif
Biaya
Pendampingan

Keterangan
Mengisi dokumen-dokumen pengusul yang telah
ditetapkan dengan melampirkan proposal jurnal
Membuat laporan setiap terbitan
Memeriksa dokumen pengajuan jurnal, surat pernyataan
pengusul dan proposal jurnal
Menandatangani dan membubuhi cap dokumen
pengajuan jurnal dan surat pernyataan pengusul
Mendorong terjadinya konsisten penerbitan
Memeriksa dokumen pengajuan jurnal, surat pernyataan
pengusul dan proposal jurnal
Menandatangani dan membubuhi cap dokumen
pengajuan jurnal dan surat pernyataan pengusul
Memeriksa dokumen pengajuan jurnal, surat pernyataan
pengusul dan proposal jurnal
Menandatangani dan membubuhi cap dokumen
pengajuan jurnal dan surat pernyataan pengusul
Membiayai proses-proses yang dibutuhkan mulai dari
pengusulan , instalasi, hingga penerbitan.
Memeriksa dokumen pengajuan jurnal, surat pernyataan
pengusul dan proposal jurnal
Menilai proposal berdasarkan pada poin penilaian
Memberikan rekomendasi kepada UPT Jurnal untuk
diterbitkan
Melakukan proses pembuatan Folder Jurnal baru
Melakukan pelatihan dan serah terima jurnal
Membuat buku manual untuk para pengelola jurnal
Memberikan layanan Help Desk kepada para pengelola
jurnal
Melakukan eksekusi penghapusan Jurnal
Melakukan instalasi OJS dan upgrade versi jika
diperlukan berikut migrasinya
Menjamin keamanan informasi rumah jurnal
Menjamin kecepatan akses terhadap rumah jurnal
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jurnal yang
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No.

Aktor
Penjamin
Mutu

-

-

Keterangan
telah diterbitkan
Memberikan hasil evaluasi dalam bentuk dokumen
kepada Lembaha Penelitian, Wakil Rektor I, dan Dekan
Fakultas yang bersangkutan
Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada
para Dewan Redaksi Jurnal

Aturan Pembiayaan:
List Biaya:


Biaya Instalasi
o

Biaya Hosting (Bulanan/Tahunan)

o

Cetak History Editing(per sekali penerbitan)

o

Backup Softcopy

o

Jaminan Akses (SLA 95%)



Biaya Paket Pelatihan



Biaya Administrasi



o

Pengurusan ISSN

o

Administratif Jurnal

Biaya Pendampingan

Pelatihan
Jenis Pelatihan:


Inhouse



Rutin

Bagian Pelatihan:


Perencanaan: Kalender, Pemasaran



Pelaksanaan: Jadwal, Pengajar



Evaluasi: Ujian [Peserta, kelulusan (dibuktikan dengan sertifikat)]

Ketentuan & Perjanjian ISSN Online LIPI


PDII LIPI memiliki wewenang sepenuhnya untuk memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan yang masuk.



Nomor ISSN yang diberikan berlaku seterusnya kecuali bila dilakukan pencabutan
oleh PDII LIPI atau bila ada pergantian judul dan atau sub-judul terbitan.
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Satu nomor ISSN hanya bisa dipakai untuk satu terbitan berkala pada media
tertentu. Terbitan berkala yang sama namun diterbitkan dalam media yang berbeda
(versi cetak dan elektronik) harus memiliki nomor ISSN yang berbeda.



Judul dan sub-judul terbitan yang didaftarkan ISSN elektroniknya harus sama
dengan judul atau sub-judul terbitan tercetak (yang telah diterbitkan), kecuali jika
terbitan elektronik yang dimaksud akan dimulai lagi dari volume 1. No. 1.



Kewajiban penerbit pemilik ISSN :
o

Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman
judul, dan halaman daftar isi dari terbitan tersebut diatas dengan diawali
tulisan ISSN.

o

Mencantumkan kodebar ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit
belakang untuk terbitan ilmiah. Sedangkan untuk terbitan non-ilmiah di pojok
kiri bawah pada halaman kulit muka.

o

Mengirimkan setiap terbitannya sebanyak minimal 2 (dua) eksemplar setiap
kali terbit ke PDII-LIPI, sebagai dokumentasi nasional, termasuk pembuatan
Indeks Majalah Ilmiah Indonesia dan koleksi di perpustakaan PDII. Selain itu
agar dapat dikelola dan diakses melalui the Indonesian Scientific Journal
Database, khususnya untuk terbitan ilmiah.

o

Untuk terbitan ilmiah online, mengirimkan berkas digital atau softcopy dalam
format PDF dalam CD atau melalui email (isjd.pdiilipi@yahoo.com) maupun
terbitan dalam bentuk cetak.

o

Segera melaporkan ke PDII-LIPI apabila ada perubahan judul atau anak judul
terbitan. Setiap ISSN hanya berlaku untuk judul dan anak judul yang sama.
Pergantian judul dan atau anak judul harus mendapatkan ISSN baru.

o

Nomor ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya
nomor tersebut dan tidak berlaku surut (mundur). Penerbit / pengelola
terbitan berkala tidak diperkenankan mencantumkan nomor ISSN yang
dimaksud pada terbitan terdahulu.

o

Penulisan edisi (volume, nomor, bulan, dan tahun) terbitan harus mengacu
pada standar terbitan yang berlaku. Penomoran terbitan berkala harus sesuai
dengan frekuensi terbitnya. Jika frekuensi terbitnya 2X dalam satu tahun,
maka nomor terbitan akan ada 2 setiap volumenya. Nomor terbitan berkala
tidak berlanjut secara kontinyu. Volume menandakan tahun ke-, sejak
diterbitkannya, sedangkan nomor adalah urutan terbit yang ke-, pada tahun
yang dimaksud, kemudian diikuti dengan bulan dan tahun.
Contoh:
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Jurnal A terbit pertama kali bulan Januari tahun 2012, dengan frekuensi
penerbitan 2 bulan sekali.
Volume 1, Nomor 1, Jan-Peb 2012 ......... sampai Volume 1, Nomor 6, NovDes 2012
Volume 2, Nomor 1, Jan-Peb 2013 ......... sampai Volume 2, Nomor 6, NovDes 2013, dst.
Jika ISSN Jurnal A baru diberikan pada bulan Maret/April 2013 maka
berlakunya ISSN tersebut adalah mulai edisi: Volume 2, Nomor 2, Mar-Apr
2013.
o

Pergantian judul dan atau anak judul, harus disertai dengan pergantian
nomor ISSN baru. Nomor ISSN baru dimulai dengan Volume 1 dan nomor 1
kembali, bukan kelanjutan dari volume dan nomor terbitan sebelumnya
(dengan judul dan ISSN yang berbeda). Jika substansi pada terbitan baru
sama atau hampir sama dengan judul sebelumnya, penerbit/pengelola dapat
menjelaskan pada lembaran setelah cover atau sampul depan, bahwa jurnal
baru yang dimaksud merupakan kelanjutan dari jurnal sebelumnya dengan
judul, ISSN, dan edisi terbitan terakhirnya.

o

PDII-LIPI akan mencabut ISSN yang telah diberikan apabila pengelola/
penerbit tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi
wajib simpannya secara rutin ke PDII-LIPI.

Delapan proses bisnis diatas akan dituliskan ke dalam 4 SOP, yakni
1.
2.
3.
4.

SOP Pengusulan dan Pembuatan Folder Jurnal Ilmiah di Rumah Jurnal UNPAS
SOP Penghapusan Folder Jurnal Ilmiah dari Rumah Jurnal UNPAS
SOP Help Desk
SOP Jaminan Keamanan Informasi Jurnal
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara Pengusulan, Pengelolaan dan Pelatihan Jurnal di
Lingkungan Unpas dalam upaya memverifikasi kegiatan Jurnal di lingkungan Universitas Pasundan
sesuai dengan aturan yang dibakukan.
Kegiatan Pendaftaran Jurnal di Lingkungan UNPAS meliputi antara lain:
1) Pengusulan Jurnal
2) Instalasi Jurnal
3) Pelatihan Inhouse dan Pelatihan Rutin
4) Pengurusan administrasi publikasi jurnal
5) Pendampingan penerbitan pertama
6) Serah Terima Jurnal
1.2.

Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur pelaksanaan Pengusulan, Pengelolaan dan Pelatihan Jurnal di Lingkungan
Unpas dari mulai pengusulan jurnal, instalasi jurnal, pelatihan inhouse dan pelatihan rutin,
pengurusan administrasi publikasi jurnal, pendampingan penerbitan pertama, sampai kepada serah
terima jurnal pada pengusul.

1.3.
-

1.4.
-

1.5.

Referensi
Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor: (SK Jurnal Belum jadi)

Definisi.
Pengusulan: Merupakan proses, suatu cara, perbuatan mengajukan; pengusulan
Instalasi: Merupakan suatu proses pembuatan kamar jurnal/folder jurnal
Pelatihan: Merupakan suatu proses pemberian materi jurnal yang bertujuan untuk menambah
pengetahuan peserta pelatihan
Pelaporan: kegiatan untuk memberikan informasi dari hasil rekapitulasi suatu kegiatan
Serah Terima: penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya),
pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima
Penanggung Jawab

1. Pengusul bertanggung jawab dalam :
- Mengajukan pembuatan rumah jurnal
- Melakukan Pembayaran
- Melakukan Permintaan Pelatihan
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- Mengerjakan Ujian
- Memperoleh Sertifikat Kelulusan
2. Divisi IT Jurnal
-

Membuatkan Dokumen Rincian Instalasi
Melakukan Instalasi Berdasarkan Dokumen Rincian
Membuat Laporan Hasil Instalasi

3. Divisi Pelatihan Jurnal
-

Menentukan Jadwal Pelatihan
Tentukan Pengajar
Cetak Sertifikat

4. Pengusul
-

Mengajukan pembuatan rumah jurnal
Melakukan Pembayaran
Melakukan Permintaan Pelatihan
Mengerjakan Ujian
Memperoleh Sertifikat Kelulusan

5. Dekan Fakultas/Wakil Rektor

Membubuhkan tanda tangan dan cap

6. Pengajar
-

Mengajar
Membuat Modul Pelatihan
Memberikan Ujian
Membuat Laporan Kelulusan Peserta Pelatihan

7. Lembaga Penelitian

Melakukan disposisi kepada pimpinan universitas

8. Pimpinan Universitas
Membubuhkan tanda tangan dan cap

9. SPTIK bertanggung jawab untuk
- Melakukan instalasi OJS dan upgrade versi jika diperlukan berikut migrasinya
- Menjamin keamanan informasi rumah jurnal
- Menjamin kecepatan akses terhadap rumah jurnal
- Mempersiapkan infrastruktur mengenai teknologi informasi untuk jurnal
10. SPI bertanggungjawab untuk
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jurnal yang telah diterbitkan
- Memberikan hasil evaluasi dalam bentuk dokumen kepada Lembaha Penelitian, Wakil
Rektor I, dan Dekan Fakultas yang bersangkutan
- Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada para Dewan Redaksi Jurnal

1.6.

Ketentuan Umum

1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanankan setiap 6 (enam) bulan sekali
2) Prosedur mutu pendaftaran rumah jurnal berlaku mulai surat , dilengkapi dengan
a. Nama jurnal
b. Cover Jurnal
c. Judul Paper yang akan terbit dilengkapi dengan abstraknya
3) Pembiayaan kepada fakultas dikenakan atas proses
a. Instalasi
b. Pelatihan
c. Pendampingan hingga penerbitan pertama
4) Pembiayaan oleh universitas dilakukan terhadap
a. Pegawai UPT Jurnal
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b. Biaya Server dan Bandwith
c. Biaya Sistem Keamanan Informasi Jurnal
d. Monev Jurnal

BAB II
PROSEDUR PENGAJUAN FOLDER JURNAL BARU DI RUMAH JURNAL UNPAS

2.1.

Alur Pengusulan dan Pengelolaan Jurnal di Lingkungan UNPAS
Pengusulan
Pengusulan

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Pengusul mengajukan pembuatan rumah jurnal
Divisi Administrasi dan Tatakelola Jurnal memberikan
dokumen isian kepada pengusul
Pengusul mengisi dokumen isian dan membubuhkan
tandatangan Prodi/Lembaga pada dokumen identitas
usulan jurnal
dekan fakultas atau wakil rektor akan memverifikasi
dokumen usulan dengan membubuhkan tandatangan
dan cap
divisi administrasi dan tatakelola jurnal memeriksa
dikumen isian sesuai dengan point-point kelengkapan
apabila sesuai maka bagian administrasi dan tatakelola
jurnal akan membuatkan tagihan berdasarkan
dokumen isian pengusul, apapabila tidak sesuai maka
bagian administrasi dan tatakelola jurnal akan
membuat surat penolakan usulan
pengusul akan membayar biaya tagihan sesuai dengan
tagihan jurnal
divisi administrasi dan tatakelola jurnal akan
membubuhkan cap lunas dan menyetujui usulan
Instalasi

Instalasi

1.
2.
3.
4.
5.

Divisi Administrasi dan tatakelola jurnal memberikan
dokumen instalasi pada divisi IT Jurnal
divisi IT Jurnal akan membuatkan Dokumen rincian
instalasi berdasarkan dokumen instalasi
Divisi IT Jurnal melakukan Instalasi berdasarkan
dokumen rincian
Divisi IT Jurnal membuat laporan hasil instalasi
dan memberikannya pada divisi administrasi dan SPTIK
sebagai laporan

Pelatihan
Pelatihan
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Pengurusan Administrasi
Publikasi Jurnal

Pengurusan Administrasi
Publikasi Jurnal

Pengusul melakukan permintaan pelatihan
divisi Pelatihan Jurnal menentukan jadwal pelatihan
dan konfirmasi jadwal pelatihan
divisi pelatihan akan bertemu dengan pengusul untuk
menentukan jadwal yang cocok
apabila jadwal telah cocok, maka divisi pelatihan jurnal
akan menentukan pengajat dan memperbanyak modul
pelatihan
pelatihan akan berlangsung dan dibimbing oleh
pengajar
setelah pelatihan selesai, pengajar akan memberikan
ujian untuk mengukur kompetensi pengusul
setelah ujian selesai pengajar akan melakukan evaluasi
dan membuatkan laporan kelulusan peserta pelatihan
apabila peserta pelatihan telah lulus maka maka akan
melakukan cetak sertifikat berdasarkan laporan
kelulusan peserta pelatihan
divisi pelatihan jurnal akan memberikan swertifikat
kelulusan
Pengurusan Administrasi Publikasi Jurnal

1. Divisi Aministrasi dan Tatatkelola Jurnal melengkapi
formulir permohonan ISSN baru
2. lembaga penelitianmelakukan disposisi kepada
pimpinan universitas (Rektor)
3. pimpinan universitas (Rektor) Menandatangani
formulir permohonan ISSN baru
4. lembaga penelitian menerima Formulir Permohonan
ISSN baru yang sudah diferivikasi oleh pimpinan
universitas dan langsung mendistribusikannya ke divisi
administrasi dan tatakelola jurnal
5. divisi administrasi dan tatakelola jurnal mengunggah
seluruh file elektronik yang dipersyaratkan
6. divisi administrasi dan tatakelola jurnal membayar dan
memverrifikasi bukti pembayaran kepada dikti
7. divisi administrasi dan tatakelola jurnal mengundunh
nomor ISSN di laman ISSN Online
Pendampingan Penerbitan Pertama
1. Pendampingan submit paper oleh divisi IT dan
tatakelola jurnal
2. Pendampingan mencari reviewer oleh divisi
administrasi tatakelola jurnal di koordinasikan oleh
divisi kerjasama Unpas
3. pendampingan aktivitas review oleh divisi administrasi
tatakelola jurnal
4. pendampingan Copyedit dan Penerbitan oleh divisi IT
Jurnal
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Serah Terima Jurnal

1.
2.

3.
4.
5.

2.2.

Serah Terima Jurnal
Divisi Administrasi dan Tatakelola Jurnal membuat
laporan akhir jurnal kepada pengusul
Divisi Administrasi dan Tatakelola Jurnal memberikan
form kuisioner penilaian kinerja UPT Jurnal kepada
pengusul
pengusul mengisi kuisioner
pengusul memberikan form kuisioner penilaian kinerja
UPT Jurnal yang telah terisi
Divisi Administrasi dan Tatakelola jurnal mengarsipkan
form kuisioner sebagai bahan evaluasi setiap periode
UPT Jurnal

Dokumen Terkait
1. Pengusulan
a. Daftar Layanan Instalasi dan Pelatihan
b. Identitas usulan jurnal
c. Surat Pernyataan Pengusul
2. Instalasi
a. Laporan Instalasi
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GAMBAR V. 11 Formulir Surat Pernyataan Pengusul Jurnal
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GAMBAR V. 12 Formulir Identitas Pengusul dan Jurnal yang diUsulkan
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5.1.7 Roadmap menuju Jurnal terakreditasi

Jurnal ilmiah yang akan terkareditasi adalah salah satu syaratnya paper yang dimuat 60%
kontennya dari luar PT. Namun untuk bisa mendapatkan paper dari luar PT perlu dibangun
kepercayaan terlebih dahulu yakni dengan menunjukkan kontinuitas penerbitan dari jurnal
yang kita kelola. Karenanya tahapan untuk menuju jurnal ilmiah terakreditasi dirumuskan
sebagai berikut :
No

Aksi

1
2
3
4
5
6

Persiapan
Penerbitan I
Penerbitan II
Penerbitan III
Penerbitan IV
Pengajuan
Akreditasi
Penerbitan V
TerAkreditasi

7

Paper dari
dalam
(insentif, 500
ribu/paper)
10

Paper dari
luar
(insentif 1
juta /paper)
0

Terbit
Ditukar
Luar/dalam
PT

Tabungan
Paper

0
1
2
4

4
8
10
12

4

12

10
8
8

1
2
4

0/6
1/5
2/4
4/2

6

4

4/2

52

Pembangunan e-Jurnal Untuk Media Publikasi Karya Tulis Ilmiah
di Fakultas Teknik Unpas

1. Tahap Persiapan
a. Setiap dosen pembimbing utama diminta menyeleksi tugas akhir/skripsi yang
bisa ditindaklanjuti menjadi paper, dengan jumlah 2 paper setiap
semesternya. Dengan asumsi jumlah pembimbing utama 5 orang, maka
padasatu semester telah ada tabungan paper 10. Yang diterbitkan bisa 5
atau 6 saja.
b. Pengelola jurnal mengurus persyaratan teknis dan administratif penerbitan
jurnal. Pengelola perlu memilih tema jurnal yang tidak terlalu umum, karena
dengan tema yang spesifik, maka penilaiannya untuk akreditasi akan
semakin tinggi.
2. Penerbitan I : Jurnal diterbitkan dengan sumber paper dari mahasiswa, dengan
menerapkan siklus penerbitan jurnal seperti yang direkomendasikan oleh OJS .
Program insentif untuk penulis internal dijalankan.
3. Penerbitan II : Setelah terbit yang pertama, editor mulai memasarkan jurnalnya ke
PT lain. Insentif bisa diberikan kepada penulis dari PT lain yang mau
mempublikasikan papernya di jurnal tersebut. Meskipun papernya pasti diterima,
namun siklus submit, review, cek penulisan hingga publish. Penerbitan kedua
ditargetkan 1/6 paper berasal dari luar PT.
4. Penerbitan III: ditargetkan 2/6 paper berasal dari PT lain.
5. Penerbitan IV: , 4 / 6 paper dari PT lain
6. Setelah penerbitan ke 4, melakukan pengajuan akreditasi jurnal. Pengelola bekerja
keras untuk mengisi borang akreditasi dan menyiapkan bukti-buktinya
7. Penerbitan kelima program insentif masih dijalankan. Dan dijamin relatif aman pada
saat diassesment untuk akreditasi karena jumlah paper aman.
Setelah akreditasi keluar, program insentif bisa dikurangi dan akhirnya 0. Malah
sebaliknya bisa menarik dana dari penulis yang menerbitkan papernya.
Berdasarkan roadmap tersebut, berikut disarankan tata kelola OJS untuk mengelola
jurnal yang untuk sementara sumbernya dari pembimbingan skripsi dan tugas akhir.
Tabel 3 – Peran Pengelolaan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa

Peran

Jabatan

Deskripsi Pekerjaan

Journal Manager

Seseorang yang
menguasai IT dan
punya perhatian
terhadap publikasi
ilmiah, yang
ditunjuk Prodi

Melakukan konfigurasi dan set up awal
untuk jurnal, dan menentukan peran
yang berlaku (editor, reviewer, copy
editor, proofreader, dan layout editor)
kepada dosen di lingkungan program
studi.

Editor / Section
Editor

Koord.
Skripsi/TA/Kaprodi

mengawasi proses review, editing, dan
penerbitan naskah secara keseluruhan,
selain itu editor mengawasi kemajuan
pengajuan naskah.

Reviewer

Dosen Pembimbing

berperan sebagai peninjau karya tulis
yang telah dikirimkan melalui sistem,
reviewer dapat mengirimkan hasil
ulasan yang ditujukan untuk editors dan
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penulis naskah.
Copy Editor

Koord.
Skripsi/TA/Kaprodi

Berperan dalam meningkatkan kualitas
tata bahasa dan kejelasan penulisan
karya tulis ilmiah yang telah dikirimkan
oleh penulis.

Proofreader

Koordinator
Penelitian / Kaprodi

mencatat kesalahan tipografi dan format
untuk diperbaiki Layout Editor

Author

Mahasiswa

Mengirimkan Naskah Karya Tulis Ilmiah
untuk dipublikasikan.

5.2.

Klasifikasi Ragam Aplikasi di Lingkungan UNPAS terkait
publikasi
Koleksi pustaka, khususnya yang terkait dengan karya ilmiah merupakan

sumber daya yang penting di dalam perguruan tinggi. Informasi tentang koleksi pustaka
ini diperlukan untuk tiga kepentingan, yakni untuk (1) sumber acuan yang memperkaya
pembelajaran (2) kualitas prasarana pembelajaran dan (3) untuk kepentingan
pengukuran kinerja Tri Dharma PT. Untuk mendukung tiga kepentingan tersebut, maka
koleksi pustaka di Unpas diklasifikasi seperti pada gambar dibawah ini.
Pada dasarnya semua koleksi pustaka baik yang dari luar PT maupun dari
dalam PT berfungsi sebagai sumber acuan untuk pembelajaran dan menunjukkan
kualitas prasarana pembelajaran yang disediakan PT.

Sedangkan yang digunakan

sebagai dasar untuk mengukur kinerja Tri Dhama khususnya terkait buku ajar, publikasi
ilmiah, penelitian dan PPM hanya dibatasi untuk koleksi pustaka dari produk lokal
kecuali skripsi/tugas akhir/tesis dan disertasi. Setiap mahasiswa yang lulus di UNPAS,
diwajibkan untuk membuat karya ilmiah di akhir kuliahnya. Dan karya tersebut sesuai
dengan standar borang BAN tidak termasuk pada hitungan produktivitas pada darma
penelitian ataupun PPM (pengabdian pada masyarakat). Meski demikian koleksi jenis
tersebut dapat digunakan untuk membuktikan proses penelitian dosen yang melibatkan
mahasiswa tugas akhir. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan judul-judul karya akhir
mahasiswa yang relevan dengan laporan penelitian seorang dosen.
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Koleksi Pustaka

1. Referensi / Sumber Belajar
2.Kualitas Prasarana

Produk Lokal
PT

Sudah di
Publikasikan di
Publikasi luar PT

Di Publikasikan di
media dalam PT

Skripsi/ TA/
Tesis/Disertasi

Buku Ajar /
Modul

Karya dari luar PT

Laporan
Penelitian /PPM

Paper Jurnal yang
dimuat di Jurnal
yang dikelola
PT

Paper Jurnal yang
dimuat di Jurnal
yang dikelola
PT

Di Publikasikan oleh
Penerbit / Publisher
lain di PT

Paper / Karya
Ilimah

3. Kinerja Tridharma ( Penelitian
dan Publikasi Ilmiah)

4. Kinerja Tridharma ( Penelitian
Dosen yang melibatkan mahasiswa )

GAMBAR V. 13 Klasifikasi Koleksi Pustaka PT

GAMBAR V. 14 Jenis Koleksi Pustaka dan Aplikasi untuk Mengelolanya
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5.3.

Klasifikasi Ragam Aplikasi di Lingkungan UNPAS terkait publikasi

Untuk melayani kebutuhan informasi terhadap koleksi pustaka dan publiksai ilmiah tersebut
maka ada empat aplikasi yang digunakan di lingkungan UNPAS, yakni
1.
2.
3.
4.

Elibrary, menggunakan aplikasi freeware SENAYAN
Repository, menggunakan aplikasi freeware e-print
E-Journal , menggunakan aplikasi freeware OJS
Simlitabmas.unpas.ac.id , dibangun sendiri berbasis Web dan PHP

GAMBAR V. 15 Halaman Depan Repository UNPAS menggunakan EPRINTS

GAMBAR V. 16 Pengklasifikasian Koleksi Pustaka berdasarkan jenis isi di Repository

56

Pembangunan e-Jurnal Untuk Media Publikasi Karya Tulis Ilmiah
di Fakultas Teknik Unpas

GAMBAR V. 17 Pengklasifikasian Koleksi Pustaka berdasarkan unit organisasi tingkat Fakultas isi di Repository

GAMBAR V. 18 Pengklasifikasian Koleksi Pustaka berdasarkan unit organisasi tingkat Prodi isi di Repository
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GAMBAR V. 19 Simlitabmas UNPAS, untuk menginformasikan Produktivitas Unit Kerja , mendukung kepentingan
Akreditasi
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GAMBAR V. 20 Simlitabmas UNPAS, untuk menginformasikan ALokasi Dana untuk Penelitian, mendukung kepentingan
Akreditasi

Journal.unpas.ac.id, e-repository , dan simlitabmas Unpas , yang dicoba dikembangkan dari hasil
kajian di penelitian ini , berikut ditampilkan capture dari aplikasi elibrary yang dipakai disetiap
fakultas untuk mengelola koleksi pustaka khususnya karya dari luar PT.
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GAMBAR V. 21 Contoh Elibrary Fakultas di Lingkungan UNPAS
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