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PEDOMAN PROSEDUR VALIDASI PUBLIKASI ILMIAH KELENGKAPAN PENGAJUAN GURU 

BESAR 

a. Tujuan:  Menjamin kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan validasi dan 

pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan guru besar terkait dengan publikasi ilmiah online 

(buku, artikel jurnal, laporan penelitian). 

b. Ruang lingkup:  Melakukan pemeriksaan dan validasi kelengkapan berkas pengajuan guru besar 

di lingkungan Universitas Airlangga 

c. Target mutu: Semua berkas kelengkapan memenuhi syarat pengajuan guru besar 

d. Definisi:  

1. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan karya publikasi ilmiah secara online sebagai syarat 

kelengkapan pengajuan guru besar. 

2. Karya publikasi ilmiah meliputi artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, buku. 

3. Online menunjukkan konektivitas, dan aksebilitas, dalam hal ini dapat diakses melalui 

jaringan internet. 

4. Repository adalah sebuah gudang/wadah tempat mengelola dan mengumpulkan berbagai 

koleksi karya lokal umiversitas Airlangga. 

e. Referensi 

1. Surat edaran kemenristek dikti nomor 1864/EA/2015 tanggal 1 oktober 2015 tentang 

penilaian angka kredit dosen 

2. PERMENPAN RB NO. 17/2013 dan 46/2013 : Jabatan Fungsional  dosen dan angka 

kreditnya 

3. PERMENDIKBUD NO 92/2014: Juknis PAK Jabatan Fungsional dosen 

f. Didistribusikan kepada: semua pemegang controlled copy atau unit yang berhak memiliki dokumen 

system mutu 

g. Prosedur 
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1. Umum 

1.1. Prosedur ini berlaku sejak ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur 

dan borang yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian 

disahkan oleh rektor. 

1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:  

a. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap 

langkah dan ketentuan dalam prosedur ini, 

b. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab. 

2. Ketentuan Umum 

2.1. Kegiatan validasi dan pemeriksaan publikasi ilmiah kelengkapan pengajuan guru 

besar meliputi: 

a. Pemeriksaan publikasi ilmiah dengan melakukan penelusuran secara online untuk 

memastikan publikasi tersebut dapat diakses 

b. Memberikan info tautan alamat url publikasi  beserta keterangan hak akses  

c. Unggah publikasi ilmiah yang belum/tidak memiliki tautan online kedalam 

repository unair di alamat http://repository.unair.ac.id sesuai dengan surat edaran 

kemenristekdikti nomor 1864/EA/2015 tanggal 1 oktober 2015 tentang penilaian 

angka kredit dosen 

2.2. Lampiran  
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INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN VALIDASI ARTIKEL PENGAJUAN GURU BESAR 

1. Staf USI/Ruang baca menerima berkas persyaratan pengajuan guru besar 
2. Staf USI/ruang baca melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang terkait dengan publikasi ilmiah 
3. Staf USI/ruang baca melakukan penelusuran secara online terkait dengan publikasi ilmiah untuk 

memastikan karya tersebut dapat diakses secara online. 
4. Cantumkan alamat url akses online dari publikasi ilmiah pada kolom url di lembar daftar karya 

ilmiah 
5. Berikan catatan hak akses untuk membuka publikasi tersebut seperti (register only, purchase atau 

lainnya). 
6. Apabila tidak ditemukan versi online, silahkan periksa ISBN buku atau ISSN jurnal untuk 

memastikan validitas dari publikasi ilmiah tersebut. 
 Pemeriksaan ISBN melalui http://isbn.perpusnas.go.id, pilih ISBN dan masukkan nomor ISBN 

pada menu pencarian 
 Pemeriksaan ISSN melalui http://issn.pdii.lipi.go.id/ masukkan nomor issn pada menu 

pencarian nomor issn yang telah di terbitkan. 
 Unggah publikasi ilmiah ke laman repository unair melalui http://repository.unair.ac.id 

7. Cantumkan link url publikasi tersebut pada lembaran daftar karya ilmiah. 
8. Proses selesai. 
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INSTRUKSI KERJA UNGGAH KARYA ILMIAH 

1. Pastikan dokumen yang akan diunggah karya siva dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku 
(plagiarism, hak cipta) 

2. Kunjungi laman repository unair di http://repository.unair.ac.id melalui browser 
3. Login dengan username dan password masing masing 
4. Klik new item 
5. Pilih item type sesuai dengan publikasi ilmiah 

a. Article untuk artikel jurnal, majalah, Koran 
b. Book section untuk bab/bagian dari buku 
c. Monograph untuk koleksi monograp 
d. Conference or workshop item untuk makalah, presentasi, poster dari kegiatan tersebut. 

Apabila artikel tersebut sudah dimuat/dipublikasikan di jurnal atau buku silahkan pilih 
article atau book section 

e. Book untuk publikasi buku 
f. Thesis untuk publikasi tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) 
g. Patent untuk publikasi paten 

 
6. Klik next untuk melanjutkan unggah file 
7. Setelah muncul menu add a new document, Pilih browse untuk memilih file yang akan di upload 
8. Setelah semua file kita up-load kita klik menu show option pada imasing - masing file kemudian 

kita setting dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Content :Pilih Unspicified 
b. Type  :Pilih Text 
c. Description :Di Isi Nama File Yang Di Upload Mis : Halaman, Depan, Bab I, Daftar 

Pustaka 
d. Visible to :Pilih Anyone Untuk File abstrak Dan registered User Only Untuk artikel 

fulltext  
e. Licensed :Pilih Unspecified 
f. Embargo expiry date: Kosongkan 
g. Languange :Pilih Sesuai Bahasa I.R Yang Kita Up-Load 

 
9. Klik next untuk melanjutkan ke menu detail 
10. Isikan detail dari publikasi ilmiah (judul, abstrak, pengarang, divisi, status, judul jurnal, issn dll) 

sebagai berikut: 
a. Title  : Isi sesuai dengan judul publikasi yang akan di unggah 
b. Abstract : Masukan abstrak publikasi yang akan kita unggah 
c. Creators :  

i. Family Name diisi dengan nama belakang penulis, 
ii. Given Name/ Initilas diisi dengan nama depan penulis 

iii. Email apabila memiliki alamat email silahkan diisi, jika tidak silahkan dikosongi  
d. Corporate Creator : diisi sesuai dengan lembaga/institusi dari penulis ( dapat dikosongi) 
e. Contributors : apabila ada dapat diisi sesuai dengan kontribusi (actor, author, consultant, 

contributor dll) 
f. Divisions : Dipilih sesuai dengan fakultas dan departement/prodi dari penulis 

publikasi yang akan diunggah, 
g. Publication Details :  
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i. Refereed : pilih yes apabila publikasi sudah direview, dan tidak jika belum 
direview 

ii. Status : pilih publish jika sudah dipublikasikan dan pilih Unpublished 
jika tidak dipublikasikan. 

h. Journal or publication title : isi dengan judul jurnal atau judul publikasi 
i. ISSN    : diisi dengan nomor ISSN 
j. Publisher   : diisi dengan nama penerbit jurnal 
k. Official URL   : diisi dengan alamat url jurnal jika sudah ada versi online 
l. Volume    : diisi dengan volume jurnal 
m. Number   : diisi dengan nomor jurnal 
n. Page range   : diisi halaman artikel yang diunggah 
o. Date : diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal artikel/jurnal 

dipublikasikan 
p. Date type   : dipilih Publication 
q. Identifier number  : dikosongi 
r. Related URLs   : dikosongi 
s. Funders    : dikosongi 
t. Project     : dikosongi 
u. Contact Email address   : library@lib.unair.ac.id 
v. References    : di kosongi 
w. Uncontrolled Keywords  : diisi keyword dari publikasi yang di unggah 
x. Additional Information  : diisi informasi tambahan dari publikasi jika ada  
y. Comments and Suggestions  : di kosongi 
z. Klik next untuk melanjutkan ke menu subjects 

 
11. Setelah muncul menu subjects pilih subjek yang sesuai dengan publikasi yang di unggah dengan 

cara meng-klik add pada Subjek yang sudah tersedia, bisa lebih dari 1 subjek 
12. Klik next untuk melanjutkan  
13. Klik Deposit Item Now 
14. Proses selesai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


