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UPLOAD MANDIRI
REPOSITORY ITS





File Tugas
Akhir

Tugas akhir yang akan diupload pada repository disiapkan dalam

format PDF, file tugas akhir berisikan keseluruhan halaman mulai

dengan cover hingga lampiran/halaman terakhir sesuai dengan

format buku (hard copy) yang telah dikumpulkan. Lembar

pengesahan yang telah di tandatangani oleh dosen dan terstempel

mohon discan dan dilampirkan pada urutannya.
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Format penamaan file : 

NRP-Jenis tugas akhir

Contoh : 

▪ 1123415624-Non_Degree

▪ 1123415624-Undergraduate_Theses

▪ 1123415624-Master_Thesis

▪ 1123415624-Disertation



UPLOAD 
MANDIRI

1. Masuk repository.its.ac.id 

2. Login

a. Username NRP

b. Password NRP

3. Pilih “Manage deposit”
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MANAGE 
DEPOSIT
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Mengatur file upload tugas akhir dan melengkapi informasi tugas akhir
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Item Type

Manage deposit, lanjutkan ke New Item.

Pilih item type - pilih Thesis.

Lanjutkan dengan klik next



UPLOAD FILE
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Upload file tugas akhir format pdf dengan nama file sesuai ketentuan
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Upload file

Browse, pilih file tugas akhir.

Lalu upload

Lanjutkan dengan klik Next untuk mengisi detail dari tugas akhir pada

isian metadata pada form Details



DETAILS
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Mengisi data informasi tugas akhir secara detail



- Title
- Abstract
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Title, diisi judul tugas akhir dalam bahasa Indonesia

(Jangan gunakan huruf besar semua, lakukan seperti contoh).

Abstract diisi Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Diantara abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diberi tanda

pemisah “=======” (sama dengan).



- Thesis Type
- Thesis Name
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Thesis Type isikan sesuai dengan jenis tugas akhir. Diploma (D3), 
Undergraduate Theses (S1), Masters (S2), Doctoral (S3) dst.

Thesis name dapat diisi sesuai gelar atau jika tidak tercantum pada

form tersebut dapat memilih Other. 



- Creator
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Isi Creator dengan nama penulis dari tugas akhir.

Untuk penamaan mengisikannya dengan cara menempatkan nama 

belakang pada Family Name. Nama depan dan tengah pada Given 

Name.

Penulis dengan nama hanya satu kata cukup isi pada Given name, 

pada Family name diisi dengan “.” Tanda titik. Dapat diisi lebih dari

satu Creator jika penulis tugas akhir lebih dari satu orang penulis.

Sertakan email aktif



- Contributors
- Divisions

13

Contributors, pilih “Thesis Advisor” lalu isikan nama Dosen pembimbing,

format penulisan sama dengan penulisan nama creators.

Divisions pilih fakultas dan departemen penulis tugas akhir.



Publication     
Details
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Publication details, menuju isian Status pilih status dari tugas akhir yang telah

disusun. Published (bila sdh pernah dipublish), In Press (dlm proses di publish),

Submitted (pengajuan publish), Unpublished (belum pernah di publish).

Date diisi tahun dan bulan periode wisuda (tertera pada lembar pengesahan).

Tanggal boleh dikosongkan bila tidak ada.

Date Type, dipilih “Completion”.

Institution, diisi “Institut Teknologi Sepuluh Nopember”.

Department, diisi jurusan penulis dalam bahasa Inggris.

Number of Page isi jumlah halaman



- Contact email
- References
- Uncontrolled
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Contact Email, isikan email aktif.

References, daftar pustaka tugas akhir.

Uncontrolled Keyword, kata kunci pada abstrak

Lanjutkan klik box “Next” untuk menuju isian subjects

keywords



SUBJECT
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Pada halaman Subjects akan tersedia beberapa pilihan subject yang berhubungan dengan tugas akhir
yang disusun, Subjects dipilih berdasarkan ilmu yang terkait dengan tugas akhir dan pembahasan dalam
tugas akhir tersebut



- Subjects
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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
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Tahap terakhir dalam proses upload tugas akhir



- Deposit

19

Pilih Deposit Item Now



Lakukan
verifikasi file 
tugas akhir
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Verifikasi dilakukan oleh
petugas layanan IT di Ruang
Komputer Perpustakaan ITS 
lantai 1 (Sebelah wifi zone 
lesehan)



Layanan
Teknologi Informasi
dan Perpustakaan Digital

21

Gd. Perpustakaan ITS
R. Komputer lt. 1
Kampus ITS Sukolilo SBY
031-5921733 ext. 103

timit_perpus@its.ac.id 

library.its.ac.id 

Terima kasih

Pertanyaan mengenai upload 
mandiri atau pengurusan surat
keterangan bebas pustaka
dapat dilayangkan langsung
pada kontak tim kami.


