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I. Pengenalan Repositori Unversitas Negeri Gorontalo 

Repositori Universitas Negeri Gorontalo adalah situs online yang berisi 

dokumen-dokumen digital yang bisa diakses secara terbuka melalui 

internet. Repositori Universitas Negeri Gorontalo beralamat di 

http://repository.ung.ac.id 

Repository ini dibangun sendiri oleh pihak universitas sebagai upaya 

mempublikasikan dokumen digital, penelitian dan karya ilmiah.  

Berikut adalah capture dari situs repository UNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.ung.ac.id/


II. Keanggotaan dan Prosedur Unggah File 

 
Repositori Universitas Negeri Gorontalo memiliki sistem keanggotaan 

yang mewajibkan anggotanya untuk terlebih dahulu mendaftar dulu 

menjadi SahabatUNG melalui website http://sahabat.ung.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Manfaat dari menjadi sahabat UNG adalah bisa mendownload file-file 

yang diupload khusus untuk anggota repository. Disamping itu 

Sahabat UNG juga bisa mendapatkan akses menggunakan fitur 

eJournal Builder melalui website http://ebuild.ung.ac.id yang berguna 

untuk untuk melakukan digitalisasi jurnal cetak menjadi ejurnal dan 

mempermudah pengelolaan jurnal mahasiswa ke dalam sistem 

eJurnal yang berbasis OJS (Open Journal System). Dokumentasi 

tentang penggunaan fitur ini bisa diunduh di 

http://repository.ung.ac.id/get/kms/2599/eJournal-Builder.pdf 

 

 
 

http://sahabat.ung.ac.id/
http://ebuild.ung.ac.id/
http://repository.ung.ac.id/get/kms/2599/eJournal-Builder.pdf


Yang berhak untuk mengunggah file di Repository UNG hanya dosen 

dan tenaga penunjang akademik Universitas Negeri Gorontalo 

Proses unggah file melalui aplikasi Knowledge Management System 

(KMS). Aplikasi KMS adalah aplikasi berbasis web untuk manajemen 

file personal, grup dan umum yang terintegrasi dengan backend SITU 

dan  output ke publik ditampilkan melalui repository. Aplikasi KMS 

bisa diakses dari http://kms.ung.ac.id  

 

Untuk mengunggah file yang akan ditampilkan di Repository UNG, 

pada saat mengupload file harus mencentang Global Publish. 

 

http://kms.ung.ac.id/


Bila file ini hanya diperuntukkan khusus bagi member atau sahabat 

UNG, maka kita harus mencentang kotak Member Only. 

Di dalam KMS file ini akan tampil pada list file kita 

 

Sedangkan di Repository akan tampil sebagai berikut 

 

Bila kita klik pada judul file tersebut makan akan tampil halaman 

informasi mengenai file tersebut 

 



III. Prosedur Publikasi Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen 

 

Dosen yang akan mempublikasikan Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah 

bisa mengunggah dari aplikasi SIMLIT (Sistem Informasi Penelitian)  

 Aplikasi SIMLIT sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

proses hibah penelitian dari proses pembukaan lowongan, 

pendaftaran, proses seminar, review hingga laporan penelitian. 

Penelitian yang telah selesai diproses melalui aplikasi SIMLIT secara 

otomatis laporannya akan ditampilkan di Repository pada Direktori 

Penelitian.  

 

Sedangkan bagi dosen yang akan mempublikasi hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelum aplikasi SIMLIT ini tersedia, bisa 

mengunggah hasil penelitiannya di menu hasil Penelitian 

 



Hasil penelitian yang diunggah dari menu ini akan ditampilkan pada 

Direktori Hasil Penelitian. 

 



Disamping hasil penelitian, paar dosen juga bisa mengunggah karya 

ilmiah yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk artikel di Jurnal, 

buku, materi seminar, procedding, dll melalui menu Karya Ilmiah di 

SIMLIT. 

 

Untuk m,engupload karya Ilmiah, silhkan klik Tombol Karya Ilmiah 

seperti ditunjukkan pada gambar diatas.  Selanjutnya akan tampil 

formulir seperti berikut  

 



Isilah formulir sampai selesai, upload file dalam format PDF. 

File-file Karya Ilmiah yang diupload disini akan tampil di Repository 

pada Direktori karya Ilmiah 

 



IV. Integrasi Portal Garuda 

 
File-file ilmiah yang berada di direktori Penelitian, Hasil Penelitan dan 

Karya Ilmiah saat initelah teritnegrasi ke Portal Garuda melalui fitur 

 koneksi OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). Sebagai contoh kita mencari kata kunci “elearning 

administrative” di Portal Garuda maka akan tampil hasil pencariannya 

sebagai berikut : 

 

Bila kita klik pada judul hasil pencarian maka akan tampil detail 

informasi dari hasil pencarian tersebut  

 

File-file Karya Ilmiah yang diupload disini akan tampil di Repository 

pada Direktori karya Ilmiah 

 

 



V. Statistik Dokumen 

Statistik Dokumen, pengunggah dan download di aplikasi repository 

ini bisa dilihat pada menu About. 

 



Disamping itu memenuhi kebutuhan statistik web, telah dilakukan 

instalasi AWSTATS sejak tanggal 20 Oktober 2013. Hasil statistik web bisa 

dilihat pada tampilan berikut : 

 

 

Demikianlah sekilas tentang Repositori Universitas Negeri Gorontalo 


