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SURAT EDARAN  Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 (PUBLIKASI KARYA ILMIAH) dan 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Standar Nasional PendidikanTinggi: 

1. Lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi 
atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke Repositori perguruan 
tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa 
Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di 
jurnal; 

2.  Lulusan program magister menyusun tesis atau bentuk lain yang setara 
dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima 
untuk diterbitkan di jurnal internasional; 

3. Lulusan program magister terapan menyusun tesis atau bentuk lain yang 
setara dan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan; 

4. Lulusan program doktor menyusun disertasi dan makalah yang telah 
diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; dan lulusan program doktor 
terapan menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal 
nasional terakreditasi minimal peringkat sinta 3 atau diterima di jurnal 
internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam 
forum internasional. 

 

Semua data repository Institusi akan terintegrasi dengan RAMA REPOSITORY 
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Saat Ini RAMA Repository sudah terintegrasi dengan SINTA 

*Bisa saja nantinya data RAMA repository terintegrasi dengan SISTER, 
ANJANI, ForlapDikti.  
Yang difungsikan untuk data nama dan jumlah mahasiswa bimbingan tugas 
akhir pada forlapDikti Dosen atau pengajuan Angka kredit fungsional untuk 
pembimbing tugas akhir, menyertakan print out/ Link dari repository 
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Profil dan aset kelembagaan dari suatu Perguruan Tinggi, yang 
mencakup: 

1. Data tugas akhir mahasiswa, mahasiswa sebagai creator (nama 
pertama) sedangkan pembimbing contributors atau corresponding 
author. 

2. Data dosen (publikasi pada jurnal, prosiding,  buku, laporan 
penelitian/ pengabdian, hasil cek plagiasi, review teman sejawat dan 
lain sebagainya). Data dan Url/Link data tersebut diperlukan dosen 
untuk pengajuan Fungsional (Lektor Kepala dan Guru Besar), 
Sertifikasi dosen, BKD dan lain sebagainya 

3. Integrasi repository institusi dengan RAMA repository maka: 
a) Mengurangi plagiarism,  

b) Meningkatkan sitasi karya ilmiah 

c) Mengurangi klaim dosen sebagai creator (nama pertama) dari suatu 
karya ilmiah yang bersumber dari tugas akhir mahasiswa 

d) Menjadi Profil mahasiswa bimbingan dan Dosen pembimbing tugas 
akhir  

 



Deposit Item 

1. Masuk eprint.uniska-bjm.ac.id 

2. LOGIN 

        -  Isi Username dan Password 

*Username dan password repository sama dengan username dan  password Portal 
akademik (SIA Uniska). Apabila tidak dapat login maka: 

Langkah 1. login SIA Uniska 

Langkah 2. login repository  



Item Type 

1. Klik tulisan Manage deposit, lanjutkan klik New Item, 
maka akan muncul tampilan di bawah ini 



ITEM TYPE 
 
Pilih item 
yang 
diinginkan, 
Lanjutkan 
dengan klik 
next 
 

Setiap pemilihan item 

type yang akan 

membedakan pengisian 

pada tahap detail) 

 



Upload File 

1. Browse, pilih file dalam bentuk format PDF (file boleh lebih dari 
satu) 

2. Lanjutkan dengan klik Next 



DETAILS 
 
- Title 
 
- Abstract  
 
 
 
 
 
 
 

Title,diisi judul tugas akhir dalam bahasa Indonesia 

 

Abstract diisi Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

Inggris.  

 

 



- Creator 
 
 
 
 
 
 

Isi Creator dengan nama Dosen. Untuk pengisiannya: 

1. Nama belakang pada Family Name.  

2. Nama depan dan tengah pada Given Name.  

3. Dosen dengan nama hanya satu kata, isi namanya sama pada  
pada Given name dan Family name. 

 

Pada Bagian NIM/NPM diketik: 

(NIDNdilanjutkan dengan nomor NIDN) 

  



Detail dengan Item Type Artikel 



Detail Dengan Item Type Book 



Detail untuk Item Type Other  

Item Type other dipilih  apabila dosen ingin mengajukan 
Fungsional Lektor Kepala atau Guru besar seperti dokumen hasil 
cek plagiasi dan hasil penilaian reviewer/sejawat dari artikel 
ilmiah.  



-Subjects 

 Pilih salah satu yang subject mewakili isi atau pembahasan tugas 
akhir, dengan meng-klik Add. Subject dapat diisi lebih dari satu 
subject .Pastikan subject telah terisi lalu lanjutkan Next 



Deposit 

 Pilih Deposit Item Now 


