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Panduan Penggunaan Digital Library 

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 
 

 

A. MEMBUKA DIGITAL LIBRARY 

1. Ketikkan http://digilib.unm.ac.id di browser, disarankan menggunakan Mozilla Firefox.  

 
2. Jika Anda belum memilikinya, silahkan unduh melalui link unduh yang ada di bagian bawah 

halaman awal digilib 

 
3. Jika sudah, tampilannya akan seperti di bawah ini 

 
B. MENDAFTARKAN AKUN 

1. Pilih menu registrasi di bagian atas 

 
2. Isi data-data yang diminta 

 Email: Diisi dengan email valid, disarankan menggunakan email resmi UNM (yang berakhiran 

@unm.ac.id, misalnya rusli.siman@unm.ac.id) 

 Password: tulis minimal 6 karakter dengan menggunakan kombinasi huruf, angka, dan tanda 

baca. 

 Confirm Password: Ketik sekali lagi password Anda untuk memastikan bahwa password 

sebelumnya tidak salah ketik 

 Nama Lengkap: Disi dengan nama lahir plus title, penulisan mengikuti kaidah umum. 

 Alamat: Disi dengan alamat rumah dan nomor telepon/HP 

http://digilib.unm.ac.id/
mailto:rusli.siman@unm.ac.id
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 Kota: Diisi dengan kota tempat tinggal, misalnya Makassar. 

 Negara: Diisi dengan Indonesia 

 Institusi: Diisi dengan institusi dimana Anda bekerja (Misalnya : Jurusan Matematika, 

Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar) 

 Pekerjaan: Pilih pekerjaan sesuai dengan pekerjaan pokok Anda (Misalnya teacher untuk 

dosen, librarian untuk pustakawan, dan student untuk mahasiswa sesuai dengan jenjangnya) 

 Verifikasi: Masukkan kode verifikasi yang tertera pada kolom yang disediakan. 

 
Setelah semua terisi, silahkan klik tombol submit. Pendaftaran akun selesai. 

3. Selanjutnya  tunggu konfirmasi dari pengelola digilib. 

 
Jika Anda memaksa untuk login sebelum diaktivasi oleh Admin, maka akan muncul halaman 

seperti di bawah ini: 
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Jika link Mengaktifkan Account di klik, akan diarahkan pada halaman aktivasi. Kode aktivasi 

dapat dilihat di email Anda. 

 
C. HIRARKI PENGGUNA 

Pengguna dalam Digilib UNM terbagi dalam beberapa tingkatan, yakni: 

 Guest/Tamu: Dapat melihat abstrak, tetapi tidak dapat mengunduh dokumen 

 User: Dapat melihat tulisan, memberikan komentar, merubah profil, dan mengunduh 

dokumen 

 Remote User: Sama dengan user, namun dapat mengakses dalam mode remote. 

 Editor: Memasukkan makalah, menambahkan direktori jurnal (hanya dalam folder akun yang 

bersangkutan) 

 CKO (Chief Knowledge Officer): Pengelola digilib, mengaktivasi user, menambahkan 

direktori baru 

Tabel Hirarki Pengguna Digilib UNM 

NO FASILITAS GUEST USER R. USER EDITOR CKO 

1 Lihat abstrak      

2 Unduh dokumen      

3 Komentar      

4 Ubah Profil      

5 Mode remote      

6 Unggah dokumen      

7 Masukkan Jurnal      

8 Kelola folder member      

9 Kelola folder umum      

10 Aktivasi User      

11 Manajemen digilib      
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D. MENGEDIT PROFIL 

Untuk mengedit dapat dilakukan melalui menu Ubah Profil yang ada di bagian menu sebelah kanan 

halaman digilib. 

 
Silahkan ganti sesuai data terbaru. 

 
Yang dapat dirubah adalah password dan data umum, sedangkan email tidak dapat diganti karena 

dijadikan sebagai user login dan bersifat identic. 

 

E. MEMBERI KOMENTAR 

Ada kalanya kita ingin menayakan sesuatu hal terkait publikasi yang kit abaca kepada penulis. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan failitas komentar. Untuk melakukannya, silahkan masuk di 

artikel kemudian klik link beri komentar: 

 
 

Setelah itu Anda dapat memberikan komentar. Alamat email bersifat optional karena sebenarnya 

email Anda telah tercatat di system pada saat Anda login di digilib. 
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Tekan submit untuk mengirim komentar. Jika berhasil, komentar Anda akan ditampilkan 
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F. UPLOAD JURNAL 

1. Untuk mengunggah jurnal, Anda harus login terlebih dahulu. Masukkan alamat email yang Anda 

daftarkan dan password. 

 
Setelah itu, klik tombol Login 

2. Lihat di bagian menu sebelah kiri, pilih menu Upload/edit 

 
 //STEP 1 

3. Pilih jenis data yang akan di publish 

 
 Dokumen Umum: tepat digunakan untuk publikasi yang mengandung dua bahasa (Inggris –

Indonesia) 

 Dokumen Sederhana: hanya mendukung satu bahasa saja. 

 Lukisan, Foto, dan Gambar: publikasi berupa gambar. 

 Direktori SDM:Digunakan untuk Curiculum Vitae. Berisi Data Personal: Nama lengkap, gelar, 

tanggal lahir, tempat lahir, nama organisai, posisi, email, website, alamat, telepon, faks. 
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Deskripsi: Keahlian,Pengalaman (Pekerjaan, proyek, dan lain-lain),Pendidikan,Daftar Tulisan 

(Paper, Karya Ilmiah, dan lain-lain),Hobi dan Minat 

 Direktori Organisasi: Untuk profil instansi, lembaga. Informasi yang disajikan diantaranya 

adalah deskripsi lembaga dan bidang keahlian. 

 Komoditas Email: Untuk menampung data barang dan jasa 

//STEP 2 

4. Isikan sesuai dengan data yang diminta 
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5. Yang standar digunakan untuk mengunggah jurnal adalah pilihan Dokumen Umum 

a. Tipe: Silahkan pilih jenis dokumen yang akan ditampilkan. Ada banyak alternative yang 

disediakan. Misalnya materi pengajaran, buku, jurnal, tesis, desertasi,proseding, software, 

laporan penelitian, dll. 

 
b. Judul: Mencakup bahasa Indonesia (bahasa asal) dan bahasa Inggris. Selain itu dicantumkan 

pula seri jurnal yang memuat tulisan tersebut. 

 
c. Pencipta/Author: Tulis nama lengkap, organisasi asal, dan email penulis. Daftar organisasi 

hanya dapat ditambahkan pengelola digilib (CKO) 

 
d. Masukkan kata kunci dan keterangan secukupnya. Jika tidak ada, dapat dikosongkan. 

 
DDC= Dewey Decimal Clasification 

e. Deskripsi: Masukkan abstrak dalam bahasa Indonesia dan inggris. Caranya dapat dilakukan 

copy-paste dari dokumen word atau pdf Anda. Abstraksi ini tidak support dengan karakter 

non keyboard. 
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f. Relasi: Masukkan keterangan jika dokumen yang akan dipublish berelasi dengan dokumen 

lain. Kosongkan jika tidak ada. 
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g. Cakupan: Ruang dan waktu yang dicakup oleh artikel. Dapat dikosongkan jika tidak ada. 

 
h. Kontributor: Masukkan nama kontributor dalam tulisan tersebut, dapat ditulis lebih dari 

satu. Kosongkan jika tidak ada. 

 
i. Tanggal: disikan dengan tanggal publikasi 

 
j. Sumber: cantumkan laman sumber jika mengambil dari internet 

 
k. Bahasa: Secara default menggunakan bahasa Indonesia 

 
l. Copyright: Dapat disesuaikan dengan lisensi yang anda inginkan 
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m. Isi dengan jumlah file yang akan dilampirkan. 

 
n. Setelah itu pilih submit. Tombol kosongkan untuk mereset seluruh isian sebelumnya. 

//STEP 3 

6.  Jika sudah akan muncul halaman seperti ini 

 
7. Klik browse untuk memilih file yang akan diunggah. Pilih file tersebut kemudian tekan open. 
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8. Masukkan keterangan singkat tentang file tersebut 

 
9. Klik submit. Jika sukses maka akan ditampilkan halaman seperti di bawah ini 
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Pengisian jurnal selesai. 
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G. PANDUAN CKO 

1. Bookmark 

Menampilkan daftar bookmark pribadi dan permintaan user. 

 
2. Diskusi / Komentar 

Melihat dan menghapus komentar yang masuk 

 
Untuk menghapus komentar, silahkan pilih menu hapus di sebelah kanan 

 
Klik ya jika Anda benar-benar akan menghapusnya secara permanen. 
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3. Explorer 

Menampilkan daftar direktori digilib. CKO dapat menambah, mengganti nama, dan menghapus 

direktori 

 
Untuk menambah direktori baru, silahkan klik menu Tambah Folder kemudian tulis nama 

direktori yang Anda inginkan 

 
Klik submit jika sudah. Hasilnya seperti di bawah ini 
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Tampilan ganda digunakan untuk kepentingan momindahkan data atau direktori. 

 
Untuk mengembalikannya, klik tampilan satu. 

4. Update Index 

Untuk mengupdate metadata, dianjurkan untuk kepentingan SEO di mesin pencari 

 
Pilih ya untuk mengupdate index 

5. Migrasi GDL 4.0 ke 4.2 

 
6. My Documents 

Direktori pribadi yang terletak di folder Member <alamat email>. Level editor hanya dapat 

mengupload data di bagian ini 

 
7. Organisasi 

Merupakan daftar organisasi yang mempublikasi jurnal-jurnal tersebut. Secara khusus bisa 

dibagi berdasarkan fakultas atau bahkan sampai tingkat jurusan.  

 

Sebaiknya tidak dilakukan, fasilitas ini hanya berhak dilakukan oleh Admin karena jika tidak 

terbiasa menggunakan menu ini, dapat menyebabkan kerusakan pada system digilib secara 

permanen. 



Copyright ©2012 ICT Center | Halaman 20 dari 21 

Untuk merubahnya, cukup klik menu ubah 

 
Demikian pula untuk menghapus organisasi, pilih menu hapus 

 
Pilih ya jika Anda benar-benar akan menghapusnya. 

8. Partner 

Daftar partner yang tersedia. Menambahkan parnert hanya dapat dilakukan Administrator 

 
9. Permintaan Pengguna 

Jika ada yang melakukan permintaan pengguna, table tersebut akan menampulkannya 
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10. Sinkronisasi 

Untuk singkronisasi data dengan server digilib. 

 


