Pendahuluan
MENGAPA SISTEM UNGGAH MANDIRI?
Dalam rangka digitalisasi dan mendukung diwujudkannya green campus melalui
paperless thesis, mahasiswa Universitas Kristen Petra diharapkan mengumpulkan
skripsi / thesis / disertasi dalam format soft copy dengan memanfaatkan sistem
unggah mandiri yang dapat diakses melalui URL:

https://dewey.petra.ac.id/thesis

APA PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN?
Sebelum melakukan penggungahan skripsi / thesis / disertasi, harap dipastikan
terlebih dahulu bahwa:
Konten dari skripsi / thesis / disertasi telah direvisi sesuai hasil sidang skripsi
dan masukan terakhir dari dosen penguji dan/atau dosen pembimbing.
Lembar pengesahan skripsi / tesis / disertasi telah ditanda-tangani oleh Ka.
Prodi / Ka. Prog, Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing, Lembar Persetujuan
Publikasi Karya Ilmiah serta Lembar Pernyataan lainnya (jika ada) telah
ditanda-tangani oleh Penulis, di-scan dan disimpan dalam file Cover.Pdf.
File skripsi / tesis / disertasi dipisah menjadi beberapa file, dengan penamaan
file dan ketentuan sebagai berikut:



Cover.pdf berisi: Halaman judul; Lembar pengesahan; Kata
pengantar; Lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan akademis.



Abstrac_TOC.pdf berisi: Abstrak; Daftar isi; Daftar tabel; Daftar
gambar; Daftar rumus; Daftar lainnya bila ada; Daftar lampiran.



Chapter1.pdf berisi Bab 1.



Chapter2.pdf berisi Bab 2.



Chapter3.pdf berisi Bab 3.



Chapter4.pdf berisi Bab 4.



Apabila ada, penomoran jumlah bab akan berlanjut (Chapter5.pdf,
dan seterusnya).



Conclusion.pdf berisi Bab kesimpulan.



References.pdf berisi Daftar referensi.



Appendices.pdf berisi Lampiran (data penunjang).



Jika Tugas Akhir menghasilkan produk / media penyerta, harus
disimpan dalam file tersendiri dengan penamaan yang disesuaikan
dengan bentuk media karyanya. Contoh:
Gambar berisi karya dalam bentuk gambar, seperti
perancangan komunikasi visual berupa komik, cerita
bergambar, perancangan arsitektur, perancangan
interior, dll. Sistem unggah mandiri mendukung
pengunggahan gambar dengan format: jpg; jpeg;
png; tiff; gif
Multimedia berisi karya dalam bentuk multimedia,
seperti musik, video dokumenter, video klip iklan
animasi, flash, dll. Sistem unggah mandiri
mendukung pengunggahan multimedia dengan
format: mp3; avi; mp4; mkv

Untuk informasi lebih detail mengenai format file dan ukuran yang
didukung, harap perhatikan tabel yang disediakan pada bagian
“PENGUNGGAHAN FILE” dari panduan ini.


Jumlah file yang diunggah disesuaikan dengan ketentutan dari
Program / Program Studi masing-masing.

Alur proses unggah mandiri
t

MEREVISI TUGAS AKHIR

MENGAKSES WEBSITE

Mahasiswa telah melakukan

Login ke website unggah

bimbingan dan

mandiri dengan akun email

menyelesaikan revisi setelah

Universitas Kristen Petra

sidang akhir

MENGISI DATA SKRIPSI /
TESIS / DISERTASI
Mengisi data skripsi / tesis /

MENGUNGGAH FILE

disertasi dengan lengkap

Mengunggah file skripsi beserta
lampiran atau penyerta bila ada

PERMOHONAN VALIDASI
Mengajukan permohonan untuk
validasi

BUKTI
PENGUMPULAN

PROSES VALIDASI
Staf perpustakaan akan

ADA REVISI

melakukan validasi informasi yang
diisikan

TIDAK ADA REVISI

t

Akses website unggah mandiri
Penyerahan Tugas Akhir dapat dilakukan secara online melalui website yang telah
disediakan. Website unggah mandiri dapat diakses di URL:

https://dewey.petra.ac.id/thesis

Akses untuk login ke website hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah
memilih “Skripsi / Tesis / Disertasi” sebagai mata kuliah yang diambil ketika
melakukan Pendaftaran Rencana Studi pada awal semester.

Website unggah mandiri juga dapat diakses melalui browser dari smartphone, akan
tetapi demi kelancaran proses pengisian informasi dan pengunggahan file skripsi,
disarankan untuk menggunakan komputer atau laptop dengan koneksi internet
(kabel atau Wi-Fi) dalam lingkungan Universitas Kristen Petra, atau menggunakan
komputer yang disediakan di layanan Referensi Perpustakaan lantai 6.

Untuk melakukan login, gunakanlah
akun email mahasiswa Universitas
Kristen Petra (@john.petra.ac.id) dan
password email yang benar, kemudian
klik tombol “Sign in with PCU official
account”.

Panduan penggunaan website unggah
mandiri dapat diunduh melalui tombol
“Need help?”.

Apabila menemui kesulitan dalam
melakukan login, pastikan kembali
bahwa password yang diisikan sudah
benar. Apabila ingin melakukan reset
password, dapat diajukan ke Pusat
Komputer (Gedung Radius Prawiro
lantai 4)

Setelah berhasil melakukan login, akan muncul beberapa menu sebagai berikut:



Thesis information, pada menu ini akan dilakukan pengisian informasi
mengenai skripsi / tesis / disertasi yang akan diserahkan. Informasi yang
perlu diisikan akan dijelaskan lebih lanjut.



Upload files, pengunggahan file skripsi beserta lampiran / penyerta dilakukan
pada menu ini. Pengunggahan file dapat dilakukan apabila proses pengisian
skripsi yang disebutkan sebelumnya sudah dilakukan.



Validation request, apabila pengisian informasi dan pengunggahan file skripsi
telah dilakukan, pengajuan permohonan validasi dapat dilakukan melalui
menu ini.



Download guide, apabila membutuhkan panduan dalam melakukan proses
pengunggahan mandiri.



Sign out, apabila telah selesai menggunakan website unggah mandiri ini.
Disarankan untuk menggunakan menu ini apabila proses pengung-gahan
dilakukan pada komputer umum (bukan alat pribadi).

Mengisi data skripsi / tesis / disertasi

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian informasi
skripsi / tesis / disertasi. Berikut akan dijelaskan kolom-kolom yang harus diisikan
beserta cara pengisiannya.

Kolom pertama, “AUTHOR”, adalah penulis dari skripsi / tesis / disertasi, dan akan
terisikan secara otomatis dengan NRP mahasiswa pengisi formulir. Hanya
tambahkan kolom tersebut apabila skripsi / tesis / disertasi merupakan proyek
gabungan antara 2 (dua) mahasiswa atau lebih. Untuk menambahkan, ketikkan
NRP (tanpa nama mahasiswa, hanya NRP) dari mahasiswa lain yang terlibat dalam
proyek gabungan pada kolom di bawah tabel, kemudian tekan tombol “Enter”.

Kolom “THESIS NUMBER” diisikan dengan nomor skripsi / tesis / disertasi
mahasiswa. Nomor ini diperoleh dari Tata Usaha Program / Program Studi masingmasing.

Kolom “TITLE (MAIN LANGUAGE)” diisikan dengan judul dari skripsi / tesis / disertasi
mahasiswa, dengan menggunakan bahasa utama yang digunakan dalam penulisan
skripsi / tesis / disertasi.
Kolom “TITLE (ALTERNATIVE LANGUAGE)”, diisikan dengan judul dari skripsi / tesis /
disertasi mahasiswa, dengan menggunakan bahasa alternatif (umumnya bahasa
Inggris).
Apabila bahasa utama yang digunakan dalam penulisan skripsi / tesis / disertasi
adalah bahasa Inggris, penulisan judul skripsi / tesis / disertasi dengan bahasa
alternatif dapat diisikan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Cara penulisan judul dan sub judul: Kata pertama menggunakan huruf besar untuk
huruf pertama, diikuti dengan huruf kecil (kecuali nama orang, kota, dan sebagainya
sesuai EYD).

Kolom “ABSTRACT (MAIN LANGUAGE)” diisikan dengan abstrak dari skripsi / tesis /
disertasi mahasiswa, dengan menggunakan bahasa utama yang digunakan dalam
penulisan skripsi / tesis / disertasi.
Kolom “ABSTRACT (ALTERNATIVE LANGUAGE)” diisikan dengan abstrak dari skripsi /
tesis / disertasi mahasiswa, dengan menggunakan bahasa alternatif (umumnya
bahasa Inggris).
Sama halnya dengan pengisian judul skripsi / tesis / disertasi, apabila bahasa
utama yang digunakan adalah bahasa Inggris, maka untuk kolom bahasa alternatif
dapat diisikan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Kolom “LANGUAGE” diisikan dengan bahasa utama yang digunakan dalam
penulisan skripsi / tesis / disertasi.
Kolom “MOST USED KEYWORD(S) (IN ENGLISH)” diisikan dengan kata kunci yang
sering digunakan dalam penyusunan skripsi / tesis / disertasi dalam bahasa
Inggris. Untuk menambahkan, ketikkan kata kunci diikuti dengan tombol “Enter”
pada keyboard. Untuk pengisian, harap setiap kata kunci diisikan secara terpisah.
Sebagai contoh, apabila kata kunci yang akan diisikan adalah: questionnaire,
servqual, fuzzy logic, maka ketiga kata kunci tersebut perlu dipisahkan dan diisikan
secara terpisah, dengan langkah sebagai berikut:
1. Isikan questionnaire pada kolom yang disediakan, diikuti dengan tombol
“Enter”.
2. Isikan servqual pada kolom yang disediakan, diikuti dengan tombol “Enter”.
3. Isikan fuzzy logic pada kolom yang disediakan, diikuti dengan tombol “Enter”.
4. Dan seterusnya.

Pada kolom “ADVISOR AND EXAMINATION COMMITTEE”, akan diisikan data
mengenai dosen pembimbing dan dosen penguji. Pengisian dilakukan dengan
mengisikan NIP dari dosen, dengan format: xx-xxx (lima digit NIP disertai dengan
tanda: “-“ di antara digit kedua dan ketiga). Isikan NIP dosen pada kolom yang
disediakan, diikuti dengan tombol “Enter”.
Apabila salah satu dosen berperan sebagai pembimbing dan ketua penguji, maka
NIP dosen tersebut dapat diisikan pada kolom “ADVISOR”, dan tidak perlu diisikan
kembali pada kolom “EXAMINATION COMMITTEE”.
Apabila salah satu dari dosen pembimbing atau dosen penguji merupakan Dosen
Luar Biasa (LB), maka data dari dosen tersebut dapat ditambahkan pada kolom
berikutnya (kolom “NON PCU LECTURER OR STAFF”).

Setelah mengisikan NIP dosen, nama dosen akan muncul secara otomatis pada
tabel di bawah kolom pengisian. Setelah memastikan bahwa nama dosen yang
tertera sudah benar, isikan peran dari dosen tersebut (dosen pembimbing pertama /
dosen pembinbing kedua, dan seterusnya). Apabila terdapat kesalahan pada
pengisian NIP, data dapat dihapus dengan klik tombol hapus (bertanda “-“ dan
berwarna merah) di sebelah kiri NIP / nama dosen yang tertera.

Kolom “NON PCU LECTURER OR STAFF” adalah opsional (tidak wajib untuk diisi).
Tambahkan data pada kolom tersebut apabila salah satu dosen pembimbing atau
dosen penguji adalah bukan dosen atau karyawan Universitas Kristen Petra, atau
Dosen LB Universitas Kristen Petra. Penambahan data dilakukan dengan
mengisikan: nama lengkap pembimbing atau penguji, nama institusi asal

pembimbing atau penguji, kota tempat institusi berada, dan negara tempat institusi
berada. Setelah data diisikan pada kolom yang tersedia, klik tombol untuk
menambahkan (bertanda “+” dan berwarna hijau) yang terletak di sebelah kanan
kolom pengisian.

Setelah data ditambahkan, pilih peran pembimbing atau penguji pada kolom yang
disediakan di bawah. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data sebelumnya,
klik tombol hapus (bertanda “-“ dan berwarna merah) di sebelah kiri dan ulangi
pengisian data.

Setelah data diisikan dengan lengkap dan benar, klik tombol “SAVE THESIS
INFORMATION” pada bagian paling bawah untuk menyimpan data.

Pengunggahan file

Setelah pengisian informasi selesai dilakukan, tahap berikutnya yang perlu
dilakukan adalah mengunggah file dokumen dan lampiran / penyerta (apabila ada).
Pengunggahan file dapat dilakukan melalui menu Upload files.
Sebelum melanjutkan, harap diperhatikan bahwa pengunggahan file hanya dapat
dilakukan apabila informasi skripsi telah selesai dimasukkan melalui menu
sebelumnya, Thesis information (Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagian
Pengisian informasi pada panduan ini).
File yang akan diunggah wajib untuk dibagi menjadi beberapa file terpisah sesuai
dengan bab yang ada. Pembagian dan jumlah bab disesuaikan dengan ketentuan
dari masing-masing Program / Program Studi.
Untuk file dokumen skripsi / tesis / disertasi wajib menggunakan format PDF,
dengan ukuran maksimal 15 MB untuk setiap filenya. Harap dipastikan kembali
bahwa file PDF yang akan diunggah tidak diproteksi dengan kata kunci (password),
untuk memperlancar proses validasi.

Setelah file dokumen skripsi / tesis / disertasi
dibagi menjadi beberapa file terpisah, unggah file
tersebut sesuai dengan kolom yang telah
disediakan.

Perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan kolom
yang tersedia berbeda-beda untuk setiap Program
/ Program Studi. Apabila kolom yang diinginkan
tidak muncul atau tidak tertera (sebagai contoh:
tidak ada kolom “CHAPTER 6” untuk mengunggah
bab 6), harap hubungi staf bagian Referensi
Perpustakaan.

Untuk memilih file yang ingin diunggah, klik tombol untuk
mengunggah (berwarna ungu) pada kolom bab yang
diinginkan. Apabila terdapat kesalahan pada file yang
diunggah atau perlu dikoreksi, gunakan tombol untuk
menghapus (bertanda “X” dan berwarna hitam).

Harap diingat bahwa file yang sudah dihapus tidak dapat
dikembalikan.

Untuk melihat file yang pernah diunggah, klik nama file pada kolom “UPLOADED
FILE”. File dapat ditampilkan langsung pada browser atau diunduh terlebih dahulu,
berdasarkan pengaturan browser pada alat masing-masing.

Setelah mengunggah file dokumen skripsi / tesis / disertasi, file lampiran atau
penyerta dapat diunggah pada kolom “UPLOAD ATTACHMENTS”. Untuk
mengunggah file lampiran atau penyerta, perlu memperhatikan kententuanketentuan sebagai berikut:

JENIS LAMPIRAN /

TIPE FILE YANG

UKURAN MAKSIMAL

PENYERTA

DIDUKUNG

FILE YANG DIDUKUNG

Gambar

Dokumen

JPG, JPEG, PNG ,TIFF,
GIF
PDF, DOCX, PPTX, XLSX,
VSDX

8 MB setiap file

20 MB setiap file

Video

AVI, MP4, MKV

2 GB setiap file

Audio

MP3

50 MB setiap file

Lain-lain

ZIP, EXE, APK

50 MB setiap file

Untuk memilih file yang akan diunggah, klik tombol “ADD ATTACHMENT” berwarna
ungu, kemudian pilih file yang diinginkan. Untuk mempercepat proses unggah, filefile yang berada di dalam folder yang sama dapat dipilih secara bersamaan.

File yang telah berhasil diunggah akan muncul pada tabel di bagian bawah tombol
“ADD ATTACHMENT”. Untuk membuka kembali atau mengunduh file yang sudah
pernah diunggah, dapat dilakukan dengan klik nama file yang diinginkan. Apabila
ada terjadi kesalahan dalam pengunggahan file, file tersebut dapat dihapus dengan
klik tombol menghapus (bertanda “X” dan berwarna hitam) di samping nama file
yang ingin dihapus.
Harap diingat bahwa file yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan.

CATATAN: Untuk penamaan file lampiran / penyerta diharap menggunakan
nama file yang singkat namun deskriptif, yang mampu menjelaskan file yang
akan diunggah. Contoh: untuk sebuah lampiran gambar yang menampilkan
tampak depan dari produk hasil skripsi / tesis / disertasi dapat dinamakan:
tampak_depan.jpg

Permohonan validasi

Setelah pengisian informasi dan pengunggahan file selesai dilakukan, permohonan
validasi dapat diajukan melalui menu “VALIDATION REQUEST”. Pengajuan
permohonan dapat dilakukan dengan klik tombol “REQUEST A VALIDATION” di
bagian bawah, namun sebelum mengajukan permohonan, harap diperhatikan
kententuan-ketentuan sebagai berikut:
Perubahan informasi dan file yang telah diunggah tidak dapat dilakukan
apabila permohonan validasi sudah diajukan. Pastikan seluruh informasi dan
file yang diunggah sudah benar.
Setelah permohonan diajukan, staf Perpustakaan akan melakukan validasi
atas informasi dan file yang telah diunggah. Seluruh notifikasi akan dikirimkan
melalui akun email mahasiswa Universitas Kristen Petra.
Proses validasi yang akan dilakukan oleh staf Perpustakaan mencangkup:
kebenaran penulisan data skripsi / tesis / disertasi yang diisikan; kelengkapan
halaman pada file cover, lembar pengesahan, & kata pengantar; kelengkapan
file yang diunggah; kesesuaian pembagian file dokumen skripsi / tesis /
disertasi yang diunggah; tata tulis skripsi / tesis / disertasi (penekanan pada
penulisan kutipan dan daftar pustaka); kelayakan dan kebenaran penamaan
file lampiran / penyerta yang sudah diunggah sesuai dengan ketentuan yang
telah disebutkan.

Notifikasi akan dikirimkan paling lambat 6 x 24 jam kerja.
Setelah informasi dan file telah divalidasi, bukti pengumpulan akan dikirimkan
ke akun email mahasiswa.
Setelah menyelesaikan revisi sesuai instruksi yang diberikan (bila ada), harap
klik kembali tombol “REQUEST A VALIDATION”.

