Tutorial Unggah Artikel Jurnal Online
Oleh Perpustakaan Terpadu Poltekkes Bandung

Artikel jurnal Online adalah artikel yang sudah dimuat dalam ejurnal yang bisa diakses secara online.
Artikel yang dimuat dalam ejurnal online ini biasanya adalah artikel yang sudah diberikan Nomor DOI
(Digital Object Identifier). Berdasarkan nomor DOI inilah kita bisa upload informasinya ke dalam repository
inatitusi.
Sebelum upload artikel jurnal ke dalam repository sebaiknya siapkan berkas-berkas berikut :
1. URL artikel yang berasal dari ejurnal

2. Nomor DOI Artikel

3. File pdf dari artikel tersebut apabila diperlukan

4. Informasi artikel seperti abstrak, penulis dan lainnya

5. Akun repository, bisa minta ke perpustakaan
Langkah-langkah upload artikel dari ejurnal adalah sebagai berikut :
1. Akses alamat repository institusi di alamat http://repo.poltekkesbandung.ac.id
2. Login dengan akun yang diberikan oleh perpustakaan, masukan Username dan Password
kemudian klik Login

3. Setelah login > pilih DOI (via CrossRef) > klik Import

4. Masukan nomor DOi ke dalam kolom yang tersedia
Misal nomor DOI : DOI: https://doi.org/10.24198/jkp.v4i1.135
Maka yang akan dimasukan adalah nomor : 10.24198/jkp.v4i1.135

Masukan nomor DOI nya ke dalam kotak dialog > kemudian klik Test without Importing
Bila berhasil akan muncul pesan “Test run completed: 1 item(s) found

5. Jika sudah berhasil pilih dan klik Import Items

6. Halaman selanjutnya adalah halaman proses upload artikelnya.

Pada halaman Type ini > pilih Article > kemudian klik Next
7. Pada halaman berikutnya lakukan langkah berikut :
a. Kopi
alamat
URL
artikel
ejurnal
yang
http://jkp.fkep.unpad.ac.id/index.php/jkp/article/view/135
b. Pada kotak dialog Upload > pilih From URL > Kopi URL > Klik Upload

online,

misal

8. Apabila mau menambahkan file PDF nya untuk berjaga-jaga apabila ditanyakan oleh Pemeriksa >
klik File

a. Unduh terlebih dahulu file PDF yang disertakan dalam artikel jurnal
b. Pilih Choose > arahkan di mana file artikel berada > klik Next

c. Apabila sudah berhasil maka akan muncul nama file di bagian bawah > klik Next

9. Pada halaman selanjutnya lengkapi informasi-informasi artikel.

Lengkapi informasi tentang artikel :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Title
Abstract
Creators ( email)
Divisions (jurusan)
Refereer : pilih Yes, this version
has been refereed.
Status
: Published
Jurnal or Publication Title
ISSN

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Publishers
Official URL
Volume
Number
Page Range
Date (publikasi ke jurnal)
Date Type : Publication
Identification Number
Bila sudah lengkap semua klik Next

10. Pada halaman berikutnya, pilihlah subyek yang sesuai dengan arrtikel, misal Gizi
a. Pilih dan klik Add 613.2 Diet, Ilmu Diet
b. Jika berhasil, maka akan muncul Remove 613.2 Diet, Ilmu Diet > Klik Next

11. Halaman selanjutnya adalah halaman Deposit

a. Pilih dan klik Deposit Item Now > bila berhasil maka akan muncul halaman seperti di bawah
ini

b. Catat URL pada bagian bawah yang akan digunakan sebagai data dukung pengajuan angka
kredit, seperti contoh di atas yaitu : http://repo.poltekkesbandung.ac.id/id/eprint/760
c. Klik Logout untuk keluar dari system
d. Lapor / beritahukan kepada perpustakaan untuk mempublish artikel yang telah diupload
e. Apabila sudah dipublish (publikasi) oleh perpustakaan cek URL pada langkah b di atas pada
website repository institusi.

