
MODUL UPLOAD BERKAS 

REPOSITORY UNIMAL 

 

 

1. Untuk membuka Repository UNIMAL anda harus menggunakan Browser seperti 

Firefox/Mozilla atau Chrome dengan mengetik alamat : http://repository.unimal.ac.id 

 
 

2. Selanjutnya Klik LOGIN, maka akan muncul menu LOGIN sebagai berikut : 

 
3. Isi Username dan Password yang sudah anda miliki, contoh : Username : dahlan dan 

Password : 123456 (akan disamarkan oleh sistem). 

 
 

4. Setelah anda mengisi LOGIN yang berupa Username dan Password makan anda akan 

diarahkan langsung untuk mengirimkan berkas ke Repository UNIMAL. 



 
5. Klik NEW ITEM untuk mengirimkan Berkas Repository UNIMAL, maka akan muncul menu 

seperti dibawah ini. 

 
6. Jika Makalah, Jurnal, Bahan Ajar maka pilih : ARTICLE (An article in a journal, magazine, newspaper. 

Not necessarily peer-reviewed. May be an electronic-only medium, such as an online journal or news 

website.) lalu klik NEXT 

 



7. Ada 2 pilihan untuk mengirimkan berkas Article, yaitu dari FILE dan dari URL (Web di Internet 

dimana artikel/jurnal/makalah yang sudah di publikasi), pada tahapan ini kita akan 

membahas satu persatu, pertama kita akan membahas artikel dari FILE yang sudah anda 

simpan di Harddisk/FlashDrive anda. 

8. Untuk memilih File maka Klik CHOOSE FILE, maka selanjutnya silahkan mencari FILE yang 

telah ada di Harddisk/FlashDrive anda. 

 
 

 
9. Setelah proses Upload File selesai maka akan muncul : 

 
10. Selanjutnya klik NEXT, maka akan mucul menu pengisian untuk berkas yang akan anda 

kirimkan/upload ke Repository UNIMAL, ingat yang wajib anda isi adalah yang bertanda 

Bintang saja, dan jika ingin lebih lengkap silahkan untuk melengkapinya jika anda memiliki 

data yang cukup baik. 

 



11. Berikut ini kita akan bahas Formulir isian tersebut secara ringkas disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. 

a. TITLE (judul) 

 
b. ABSTRACT (Abstrak) 

 
c. CREATOR (Penulis) 

 
Isi, Family Name : Abdullah, Given Name/Initials : Dahlan, Email : dahlan@unimal.ac.id 

d. DIVISIONS (Divisi), Pilih sesuai dengan bidang Ilmu anda. 

 
e. PUBLICATION DETAIL (Isian Publikasi secara detail) 

 
Ikuti dan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan berkas yang telah anda miliki, jika 

sudah selesai semua atau sebagian anda isi, maka klik NEXT 



12. Selanjutnya kita akan menentukan SUBJECT (judul) yang sesuai dengan artikel atau jurnal 

yang akan kita kirim/upload ke Repository UNIMAL, secara Universal mengikuti kaedah 

kepustakaan maka sudah ada beberapa bagian ilmu yang bisa anda pilih sesuaikan dengan 

artikel atau bidang ilmu anda, contoh saya memilih Bidang Technology. 

 
Silahkan anda pilih maka setiap Bidang Ilmu tersebut akan memberikan cabang-cabang ilmu 

dibawah, lalu klik ADD, maka akan muncul menu seperti dibawah ini, dan klik NEXT. 

 
13. Selanjutnya sampailah pada menu terakhir dimana seluruh formulir atau isian yang harus 

anda isi telah berakhir, ada 2 (dua) pilihan yaitu : untuk 

melanjutnya pengiriman berkas/upload maka pilih : DEPOSIT ITEM NOW. 

14. Maka selanjutnya akan muncul menu dimana :  artinya berkas/file 

yang telah kita kirim sudah terdeposit ke server dan siap diperiksa oleh ADMIN selanjutnya 

dapat ditayangkan di Repository UNIMAL. 

 
15. Selesai ..... selamat mencoba, jika ada pertanyaan silahkan email : dahlan@unimal.ac.id atau 

melalui WA : 0811672332 


