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KATA PENGANTAR 
 

Panduan Penggunaan Aplikasi E-Deposit (Dashboard Publisher) diharapkan dapat digunakan oleh Penerbit 

dan Produsen Karya Rekam. Panduan penggunaan aplikasi E-Deposit bertujuan untuk memudahkan setiap 

pengguna yang akan menggunakan aplikasi E-Deposit.  

Penulis terbuka menerima setiap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Panduan Penggunaan 

Aplikasi E-Deposit. 

 

 

Jakarta, Desember 2021 

 

Tim Deposit 
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1 PENDAHULUAN  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Serah Simpan 

Karya Cetak dan Karya Rekam (legal deposit). Undang-Undang tersebut memberikan mandat kepada 

Perpustakaan Nasional RI untuk melakukan pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 

(SSKCKR) di Indonesia. Tujuan pelaksanaan SSKCKR adalah mewujudkan koleksi nasional dan 

melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyelamatkan Karya 

Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa 

masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

telah dilakukan pula oleh produser rekam dalam hal pembuatan dan publikasi karyanya. Karya rekam 

digital meliputi karya berbentuk born digital dan hasil alih media (digitation). Contoh yang termasuk karya 

rekam diantaranya buku elektronik (e-book), jurnal elektronik (e-journal), majalah elektronik (e-

magazine), surat kabar elektronik (e-paper), rekaman lagu-lagu dan musik digital, rekaman video digital, 

peta elektronik, dsb.  

ISBN dan INLIS merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. ISBN adalah deretan angka 

13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti 

buku yang diterbitkan oleh penerbit. INLIS adalah aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan 

dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. ISBN dan INLIS inilah yang akan dilakukan integrasi dalam 

kegiatan peningkatan mutu keamanan karya rekam dalam pengembangan sistem buku digital. 

Peningkatan mutu keamanan karya rekam dalam pengembangan sistem buku digital terintegrasi dengan 

ISBN dan INLIS bertujuan untuk pendataan buku digital, sistem dengan protokol keamanan, dan 

mengakomodasi unggah mandiri dari produsen karya rekam. 

Penggunaan aplikasi eDeposit belum terlalu maksimal sehingga diperlukan panduan penggunaan aplikasi 

untuk lebih memudahkan penggunaan aplikasi. Sejak aplikasi diciptakan, belum ada panduan yang khusus 

membahas tentang cara penggunaan aplikasi secara spesifik. Hal tersebut dikarenakan aplikasi masih 

dalam proses pengembangan. 

Panduan aplikasi eDeposit sangat diperlukan bila adanya pegawai baru/ administrator baru yang akan 

bekerja menggunakan aplikasi eDeposit. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan 

penyusunan panduan penggunaan aplikasi eDeposit. Dengan adanya panduan penggunaan aplikasi 
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eDeposit, diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap individu dalam pendataan buku digital, sistem 

dengan protokol keamanan, dan mengakomodasi unggah mandiri dari produsen karya rekam. Serta dapat 

pula meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu bekerja ketika mengenalkan aplikasi eDeposit kepada 

setiap pengguna baru yang ingin mengetahui maupun bekerja dengan aplikasi eDeposit. 

 

2 TUJUAN DAN CAKUPAN 

2.1 Tujuan 

Tujuan disusunnya panduan penggunaan aplikasi eDeposit adalah sebagai berikut : 

- Untuk lebih menggambarkan dan mengenalkan aplikasi eDeposit. 

- Untuk menyeragamkan persepsi terhadap setiap fitur yang terdapat dalam aplikasi. 

- Untuk memudahkan setiap pengguna/administrator baru yang akan memulai bekerja 

menggunakan aplikasi. 

- Untuk meningkatkan efektivitas dan efisien waktu waktu bekerja. 

- Untuk digunakan sebagai buku pegangan setiap pengguna. 

2.2 Cakupan 

Panduan penggunaan aplikasi eDeposit diberi batasan hanya menjelaskan seluruh menu yang ada dalam 

aplikasi. Terdapat 9 menu utama dalam aplikasi eDeposit untuk Publisher, yaitu Dashboard, Permintaan 

File Master, Penyerahan Koleksi, Koleksi Diterima, Koleksi Direview, Koleksi Bermasalah, Dokumentasi API, 

Data Tagihan ISBN, dan Data Laporan. Setiap menu tersebut diberi penjelasan serta contoh 

penerapannya. 

2.3 Perangkat Keras 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi eDeposit adalah browser seperti Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Internet Explore, dan browser lainnya. 

2.4 Pengenalan dan Pelatihan 

Perangkat keras yang dibutuhkan alam penggunaan aplikasi eDeposit, sebagai berikut:  

1. Komputer atau laptop yang memiliki koneksi internet.  

2. Monitor sebagai peralatan antarmuka.  

3. Mouse sebagai peralatan antarmuka.  

4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka.  
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2.5 Pengenalan dan Pelatihan 

Sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi eDeposit dari aspek administrator adalah setiap orang 

yang terlibat dalam pembuatan eDeposit dan mampu mengoperasikan komputer, baik pegawai tetap, 

peserta magang, maupun setiap orang yang melakukan penelitian. Aspek publik adalah setiap Publisher 

(disebut dengan produsen karya rekam) yang melakukan penyerahan karya dengan unggah mandiri file 

dalam aplikasi eDeposit. 

 

3 OPERASIONAL APLIKASI 

3.1 Hak Akses 

Operasional aplikasi ini terbagi beberapa hak akses yaitu : 

- Administrator 

Berfungsi melihat log aktifitas pengguna, mengelola akun pengguna, mengelola master data, 

mengelola berita dan informasi, mengelola template notifikasi, dan yang terakhir mengelola menu. 

- Pelaksana Simpan/Tim eDeposit 

Berfungsi memantau pelaksana serah, mengelola pelaksana serah, memantau karya yang diserahkan, 

mengelola karya yang diserahkan, mengakses laporan koleksi, mengakses tagihan ISBN, mengakses 

laporan kinerja user, mengakses laporan penerbit, dan yang terakhir mengelola request file master. 

- Pelaksana Serah/Publisher 

Berfungsi melakukan pendaftaran eDeposit, mengisi form detail karya, mengunggah berkas karya, 

memantau dan mengunduh tagihan ISBN, request file master, melihat dan mengunduh laporan karya 

yang diserahkan, mengunduh tanda terima karya, dan yang terakhir melihat notifikasi sistem. 

- Pengguna Publik 

Berfungsi untuk melihat halaman web eDeposit dan melihat karya di eDeposit. 
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3.2 Membuka aplikasi dan Login 

Buka aplikasi browser yang ada pada komputer ataua gadget, seperti : Firefox, Internet Explore, Opera, 

Google Chrome, Safari, dll. Kemudian tuliskan alamat edeposit.perpusnas.go.id pada kolom URL, seperti 

dibawah ini : 

 

Lalu akan muncul halaman login aplikasi eDeposit dimana pengguna perlu memasukkan username/email 

serta password, 

Apabila anda lupa password dari akun Anda, bisa klik pada pojok kanan bagian bawah, 

Kemudian akan dialihkan ke halaman untuk mereset password akun Anda. 

 

 Ketikkan user/email 

dan password Anda, 

dapat menggunakan 

username dan 

password akun ISBN. 
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Setelah selesai memasukkan username serta password dari akun Anda, Kemudian klik  

 

Apabila sudah berhasil masuk ke dalam halaman Publisher, maka Anda akan melihat 9 (Sembilan) menu 

utama yaitu Dashboard, Permintaan File Master, Penyerahan Koleksi, Koleksi Diterima, Koleksi Direview, 

Koleksi Bermasalah, Dokumentasi API, Data TAgihan ISBN, dan yang terakhir Data Laporan ISBN. 

 

Masukkan email dari akun 

Anda. Maka password 

akan direset. 
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4 Dashboard 

Menu Dashboard akan menampilkan mini dashboard, yang mana pada bagian pojok kiri menampilkan 

jumlah ringkasan koleksi berdasarkan jenis dan fitur informasi data jumlah koleksi yang sedang direview, 

sudah diterima, dan bermasalah. Yang apabila Anda klik fitur tersebut maka akan beralih pada link daftar 

detail koleksi-koleksi tersebut. 
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Bagian tengah bagian atas menampilkan diagram lingkaran dari status koleksi, yang apabila kursor 

diletakkan pada salah satu bagian akan muncul jumlah dari tiap bagian diagram. 

 

Dan pada bagian pojok kanan atas menampilkan diagram batang dari total koleksi, yang apabila kursor 

diletakkan pada salah satu bagian akan muncul jumlah dari tiap bagian diagram. 

 

 

Kemudian pada bagian pojok kiri bawah menampilkan informasi dari koleksi terakhir yang diterima, yang 

apabila diklik Anda akan dialihkan pada detail dari koleksi tersebut. 

Menampilkan total keseluruhan 

dari koleksi Buku, Partitur, Peta, 

Serial, Audio, dan Film 

 

 

Menampilkan status dari semua 

koleksi. 

Hijau = Diterima 

Jingga  = Sedang dalam review 

Merah = Koleksi bermasalah. 
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Lalu bagian tengah pojok bawah menampilkan diagram garis informasi penambahan koleksi 10 hari 

terakhir dan diagram batang informasi tipe file yang apabila kursor diletakkan pada salah satu bagian akan 

muncul jumlah dari tiap bagian diagram. 

 

 

Menampilkan interval jumlah 

penambahan koleksi 10 hari 

terakhir. 

Menampilkan diagram dari tipe file 

jenis koleksi, yaitu PDF untuk buku, 

Peta dan Partitur seta Serial, WAV 

untuk Lagu, dan MPEG untuk Musik. 
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Dan yang terakhir pada pojok kanan bawah menampilkan informasi daftar log aktivitas dari user. 

 

5 Penyerahan Koleksi 

Penyerahan koleksi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan Unggah Tunggal, Unggah Banyak, dan 

Unggah API. Kemudian dalam penyerahannya dilakukan dengan tahap demi tahap. 

- Tahap Pertama : Pemilihan Jenis Koleksi.  

 

- Tahap Kedua : Detail dari Koleksi yang akan di Publikasi. 

Menampilkan daftar log dari 

user ketika dalam aplikasi 

eDeposit. 
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- Tahap Ketiga : Memilik Hak Akses. 

 

 

 

 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 14 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. 

 

 

5.1 Unggah Buku E-ISBN 

Unggah Buku E-ISBN berfungsi untuk melakukan unggah file koleksi  buku ber E-ISBN dengan jumlah 

tunggal atau satu dan dalam jumlah banyak dengan kriteria nama file {nomor E-ISBN tanpa tanda 

baca}.pdf contohnya seperti 9786230214097.pdf. 

Contoh Nama File dan Nama Cover koleksi E-ISBN : 
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Ketika menu Unggah Buku E-ISBN di klik, akan muncul form penyerahan koleksi seperti gambar di bawah 

ini: 

Menu ini hanya untuk penerbit yang memiliki koneksi dengan E-ISBN. Cara unggah Buku E-ISBN adalah 

sebagai berikut: 

- Drag dan Drop atau klik file buku ber E-ISBN yang akan diunggah ke dalam kotak, buku yang dapat 

diunggah dalam sekali unggahan dapat berjumlah banyak atau hanya satu file saja. 

- Ketika mengunggah file, Anda dapat melihat proses unggahan file seperti pada gambar berikut. 
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- Jika koleksi E-ISBN sudah pernah diunggah, maka pada kolom judul akan muncul keterangan jika 

E-ISBN Sudah Pernah Diunggah. 

 

- Jika koleksi E-ISBN yang akan diunggah tidak ditemukan, maka pada kolom judul akan muncul 

keterangan jika E-ISBN tidak ditemukan. 
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- Dan jika koleksi E-ISBN yang akan diunggah ditemukan dan belum pernah diunggah, maka pada 

kolom judul akan muncul Judul dari Koleksi E-ISBN tersebut. 

 

- Setelah semua file koleksi buku ber E-ISBN yang akan diunggah dimasukkan, maka pada bagian 

bawah table Daftar Unggah E-ISBN akan muncul keterangan dari file unggahan seperti Judul, Kode 

E-ISBN, Cover, File Original, Tanggal Unggah, Deskripsi, Preview dan Hak Akses dari file tersebut 

secara otomatis. 
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- Semua kolom dari file unggahan yang terlihat pada Daftar Unggahan E-ISBN harus terisi semua. 

Pada kolom Cover, File Original, dan Deskripsi harus bercentang hijau semua. Jika masih bertanda 

silang, maka klik tombol Edit pada kolom Aksi untuk melengkapinya. 

- Terdapat Tab Meta Data file, Kemudian Kontributor, Cover dan File Original. Jika semua tab sudah 

diisi dan lengkap maka bisa klik tombol Update pada pojok kanan bawah. 

- Koleksi yang dapat diunggah hanya yang sudah bercentang hijau semua, jika belum koleksi tidak 

akan hilang dari list tersebut. 

- Jika dirasa semua keterangan sudah benar, klik tombol Submit Koleksi yang terdapat pada pojok 

kanan atas tabel Daftar Unggah E-ISBN dan file koleksi buku ber E-ISBN sudah berhasil diunggah. 

- Jika koleksi sudah di submit, maka akan hilang dari list dan tampil di menu koleksi direview. 
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5.2 Unggah Tunggal 

Unggah Tunggal berfungsi untuk melakukan unggah file koleksi dengan jumlah tunggal atau satu, ketika 

diklik akan muncul form penyerahan koleksi yang terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pertama memilih 

tipe publikasi, tahap kedua detail publikasi, tahap ketiga memilih hak akses dari publikasi, dan tahap 

terkhir adalah review dan submit. 

5.2.1 Buku ber E-ISBN 

Buku ber E-ISBN adalah kumpulan buku-buku yang memiliki identifikasi unik Internasional yang 

diterbitkan secara elektronik. Cara untuk melakukan unggah tunggal untuk buku ber E-ISBN adalah 

sebagai berikut. Hanya penerbit yang terkoneksi dengan sistem ISBN yang dapat mengakses fitur ini. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian monograf yaitu 

Buku / Buku Berjilid. 

 

Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Khusus untuk Buku/Buku Berjilid ada dua detail publikasi, yang 

pertama adalah memilih detail publikasi apakah buku itu ber E-ISBN atau non E-ISBN/ISBN. Karena 

yang dibahas buku ber E-ISBN, maka pilih E-ISBN dan akan muncul daftar tagihan buku ber E-ISBN. 

Terdapat kolom search juga pada pojok kanan atas jika memang ingin mencari data buku ber E-ISBN 

dengan cara masukkan judul atau kode E-ISBN dari buku tersebut. 
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Pilih salah satu daftar dari tagihan E-ISBN dengan mengklik tombol pilih pada kolom action, dan klik 

Next maka akan dialihkan ke tahap detail publikasi yang kedua. 
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Terdapat beberapa tab pada detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan ke 

tahap ketiga. 

➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul buku dari file yang akan diunggah. 

• Perubahan Judul Buku, diisi jika memang ada perubahan pada judul buku dari file yang akan 

diunggah. Hanya tampil untuk buku ber E-ISBN saja. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai penulis, penyunting, alih bahasa, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 
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• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Tombol Tambah Kontributor di klik jika memang kontributor yang akan ditambahkan lebih 

dari satu. 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit,  diisi dengan informasi dari file yang akan diunggah. 

• Seri, diisi dengan informasi seri buku dari file yang akan diunggah. 

• Edisi, diisi dengan informasi edisi buku dari file yang akan diunggah. 

• Jumlah Halaman, diisi dengan informasi jumlah halaman keseluruhan dari file yang akan 

diunggah. 

• Ketebalan, diisi dengan informasi ketebalan buku dari file yang akan diunggah (dalam satuan 

cm). 

• Preview, diisi dengan preview dari file yang akan diunggah. 

• Abstrak atau Deskripsi, diisi dengan informasi berupa ringkasan singkat isi buku dari file yang 

akan diunggah (minimal 200 karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 
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Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 
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➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

 

➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 
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Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 

  

➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa PDF dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  
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Setelah keempat tab sudah diisi, dan kolom-kolom dari tiap tab juga sudah terisi selanjutnya bisa klik 

Next maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya. 

- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 27 

 

Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik  Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke 

kolom awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan 

dan akan masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan 

koleksi tidak bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang 

direview ternyata bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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Jika Anda melihat pada kolom disamping “Tidak ada file” artinya file sedang dilakukan pemrosesan 

pada background. 
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5.2.2 Buku non E-ISBN/ISBN 

Buku Non E-ISBN/ISBN adalah kumpulan buku yang tidak memiliki nomor ISBN baik cetak maupun 

elektronik. Cara untuk melakukan unggah tunggal untuk buku Non E-ISBN/ISBN adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian monograf yaitu 

Buku / Buku Berjilid. 

 

Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Khusus untuk Buku/Buku Berjilid ada dua detail publikasi, yang 

pertama adalah memilih detail publikasi apakah buku itu ber E-ISBN atau non E-ISBN/ISBN. Karena 

yang dibahas buku Non E-ISBN/ISBN, maka pilih Non E-ISBN/ISBN dan akan muncul form penyerahan 

koleksi dengan beberapa tab pada detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan 

ke tahap ketiga. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul buku dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai penulis, penyunting, alih bahasa, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 
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• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Tombol di klik Tambah Kontributor jika memang kontributor yang akan ditambahkan lebih 

dari satu. 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit,  diisi dengan informasi dari file yang akan diunggah. 

• Seri, diisi dengan informasi seri buku dari file yang akan diunggah. 

• Edisi, diisi dengan informasi edisi buku dari file yang akan diunggah. 

• Jumlah Halaman, diisi dengan informasi jumlah halaman keseluruhan dari file yang akan 

diunggah. 

• Ketebalan, diisi dengan informasi ketebalan buku dari file yang akan diunggah (dalam satuan 

cm). 

• Preview, diisi dengan preview dari file yang akan diunggah. 

• Abstrak atau Deskripsi, diisi dengan informasi berupa ringkasan singkat isi buku dari file yang 

akan diunggah (minimal 200 karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 
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Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 

 

➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 
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• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

 

➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 

Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  
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➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa PDF dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  

 

Setelah keempat tab sudah diisi, dan kolom-kolom dari tiap tab juga sudah terisi selanjutnya bisa klik 

Next maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya. 
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- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 36 

 

Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik  Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke 

kolom awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan 

dan akan masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan 

koleksi tidak bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang 

direview ternyata bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 

Jika Anda melihat pada kolom disamping “Tidak ada File” artinya file sedang dilakukan pemrosesan 

pada background. 
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5.2.3 Lagu 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Lagu adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian audio visual yaitu 

Lagu. 
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Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Akan muncul form penyerahan koleksi dengan beberapa tab pada 

detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan ke tahap ketiga. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan diunggah. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Album, diisi dengan informasi album dari file yang akan diunggah. 

• Preview, diisi dengan informasi preview dari file yang akan diunggah. 

• Durasi, diisi dengan informasi durasi keseluruhan dari file yang akan diunggah (dalam detik). 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit,  diisi dengan informasi dari file yang akan diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 
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Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 

 

 

➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 
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➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 

 

Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 
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➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa WAV dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  

 

Setelah keempat tab sudah diisi, dan kolom-kolom dari tiap tab juga sudah terisi selanjutnya bisa 

klik Next maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya. 
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- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 44 

 

Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke kolom 

awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan dan akan 

masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan koleksi tidak 

bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang direview ternyata 

bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 46 

5.2.4 Peta 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Peta adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian monograf yaitu 

Peta. 

 

Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Akan muncul form penyerahan koleksi dengan beberapa tab pada 

detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan ke tahap ketiga. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan diunggah. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit, diisi dengan informasi tahun terbit dari file yang akan diunggah. 

• Preview, diisi dengan informasi preview dari file yang akan diunggah. 

• Skala, diisi dengan informasi skala dari file peta yang akan diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 

Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 
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➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 
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➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 

Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 
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➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa WAV dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  

 

Setelah keempat tab sudah diisi, dan kolom-kolom dari tiap tab juga sudah terisi selanjutnya bisa 

klik Next maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya. 
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- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 
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Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke kolom 

awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan dan akan 

masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan koleksi tidak 

bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang direview ternyata 

bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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5.2.5 Serial 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Serial adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian monograf yaitu 

Serial. 

 

Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

 

- Tahap Kedua : Buat Metadata Baru atau Pilih Judul Serial yang sudah ada. Pada tahap ini jika Anda 

mengeklik tombol buat metadata maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya yaitu menampilkan detail 

publikasi yang dimuat dalam beberapa kolom yang harus diisi. 

 

Pada bagian bawah terdapat tabel daftar koleksi serial dimana ada fitur pencarian dengan tampilan 

Deposit, ISSN, Judul, dan Action. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• ISSN, diisi dengan informasi kode ISSN dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan diunggah. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Bulan Terbit Petama Kali, diisi dengan informasi bulan terbit pertama dari file yang akan 

diunggah. 
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• Preview, diisi dengan informasi preview dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit Pertama Kali, diisi dengan informasi tahun terbit pertama dari file yang akan 

diunggah. 

• DDC, diisi dengan informasi DDC (Dewey Decimal Classification) dari file yang akan diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 

Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 
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➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

 

➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 
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Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 

 

➢ Tab Konten, file dari serial yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Terdapat tombol 

tambah pada pojok kanan atas unutk menambahkan konten serial. Pada bagian bawah terdapat 

tabel menampilkan daftar edisi serial dengan format Edisi/Volume, Tanggal Terbit, Cover, Konten, 

dan Hapus. 
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• Edisi/Volume, diisi dengan informasi edisi/volume dari file yang akan diunggah. 

• Tanggal Terbit, diisi dengan informasi tanggal terbit dari file yang akan diunggah. 

• Cover, diisi dengan informasi cover dari file yang akan diunggah. 

• Konten, diisi dengan informasi konten dari file yang akan diunggah. 

• Tanggal Terima, diisi dengan informasi tanggal terima dari file yang akan diunggah. 

• Nomor Deposit, diisi dengan informasi nomor deposit dari file yang akan diunggah. 

• Jumlah Halaman, diisi dengan informasi jumlah halaman dari file yang akan diunggah. 
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Contoh pengisian kolom-kolom untuk menambahkan edisi serial : 

Setelah selesai, klik tombol Tambah pada pojok kanan bawah. Ada pemberitahuan Mohon 

Tunggu, setelah selesai akan kembali ke tab konten awal dan konten yang ditambahkan tadi 

muncul di tabel daftar pada bagian bawah. 

Setelah keempat tab sudah diisi, dan kolom-kolom dari tiap tab juga sudah terisi selanjutnya bisa klik 

maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya. 

 

- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 
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▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengeklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 
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Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke kolom 

awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan dan akan 

masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan koleksi tidak 

bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang direview ternyata 

bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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5.2.6 Film 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Film adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian audio visual yaitu 

Film. 
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Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Akan muncul form penyerahan koleksi dengan beberapa tab pada 

detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan ke tahap ketiga. 

 

➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan diunggah. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 65 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Preview, diisi dengan informasi preview dari file yang akan diunggah. 

• Durasi, diisi dengan informasi durasi keseluruhan dari file yang akan diunggah (dalam detik). 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit,  diisi dengan informasi dari file yang akan diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 

Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 

 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 66 

➢  Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

 

➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 
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Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 

 

➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa MP4 dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  

 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 68 

- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengeklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 
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Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik  Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke 

kolom awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan 

dan akan masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan 

koleksi tidak bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang 

direview ternyata bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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5.2.7 Partitur Musik 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Partitur adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Publikasi. Pada tahap ini, pilih pada form penyerahan bagian monograf yaitu 

Partitur Musik. 
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Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang kedua. 

 

- Tahap Kedua : Detail Publikasi. Akan muncul form penyerahan koleksi dengan beberapa tab pada 

detail publikasi, dan semua tab wajib diisi untuk dapat melanjutkan ke tahap ketiga. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan diunggah. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan jika 

ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 

• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• ISMN, diisi dengan informasi kode ISMN dari file yang akan diunggah. 

• Bulan Terbit, diisi dengan informasi bulan terbit dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit,  diisi dengan informasi dari file yang akan diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat dilakukan 

banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan kategorinya. 

Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 
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➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 
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➢ Tab Cover, diisi dengan cover buku dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa 

JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 

Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 
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➢ Tab Konten, file dari buku yang akan diunggah dimasukkan pada tab konten ini. Format file yang 

di dukung berupa MP4 dan ukuran maksimal file adalah 500 MB. 

 

Contoh menambahkan file yang akan diunggah adalah dengan klik Choose File Kemudian browse 

file yang ada dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan.  

 

 

- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 
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▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Setelah selesai mengisi Hak Akses, klik tombol untuk melanjutkan ke tahap yang terakhir. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 77 

- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 

Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke kolom 

awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan dan akan 

masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan koleksi tidak 

bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang direview ternyata 

bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 

Jika Anda melihat pada kolom di samping “Tidak ada File” artinya file sedang dilakukan pemrosesan 

pada background. 
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5.3 Unggah Banyak 

Unggah Banyak berfungsi untuk melakukan unggah file koleksi dengan jumlah banyak dalam bentuk zip, 

ketika diklik akan muncul form penyerahan koleksi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pertama 

memilih tipe koleksi, tahap kedua data publisher, dan tahap terkhir adalah upload file. Pada bagian bawah 

terdapat tabel daftar pemrosesan upload dimana ada fitur pencarian dengan tampilan Type, Job Id, 

Progress, Status, Output, Error, Waktu Submit, dan Waktu Mulai. 
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Persyaratan unggah banyak: 

1. Nama file (.xlsx, .zip, sampul, dan konten) tidak boleh menggunakan spasi. Contoh: buku1.pdf 

2. Nama file (.zip, sampul, dan konten) bebas/bisa menggunakan judul buku 

3. Nama file sampul dan konten pada tiap judul koleksi harus sama. Contoh: buku1.pdf  | buku1.jpeg 

4. Nama file yang ada pada metadata file harus diberikan akhiran sesuai jenis file koleksi. Contoh: 

.pdf 

5. Nama file excel (.xlsx) tidak boleh diubah, tetap dengan nama seperti dalam template zip masing-

masing koleksi 

 

5.3.1 Buku ber E-ISBN 

Buku ber E-ISBN adalah kumpulan buku-buku yang memiliki identifikasi unik Internasional yang 

diterbitkan secara elektronik. Cara untuk melakukan unggah banyak untuk buku ber E-ISBN adalah sebagai 

berikut. Hanya penerbit yang terkoneksi dengan sistem ISBN yang dapat mengakses fitur ini. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Buku pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 80 

 

- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. Dan pada pojok kanan atas terdapat dua tombol, yaitu Download Template 

dan Download Metadata ISBN. Secara default, tab publisher berisi dari data profil Anda. 

 

Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit; 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 81 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Download Template, apabila tombol download template di klik maka file template untuk 

unggah banyak buku dalam format zip akan terunduh yang berisi file book bulk admin dalam 

bentuk excel, file judul dalam bentuk pdf dan jpg. 

 

• Download Metadata ISBN, apabila tombol download metadata di klik maka akan muncul 

pemberitahua n kotak jika download sukses dan akan dialihkan ke daftar file download yang 

terdiri dari daftar file download dan pemrosesan download file. 

 

 



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT  

  
 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-DEPOSIT (PUBLISHER) Page 82 

- Tahap Ketiga : Tipe Koleksi. Khusus untuk unggah banyak buku terdapat tahap memilih tipe koleksi 

apakah ISBN atau Non ISBN, setelah dipilih ISBN akan di alihkan ke tahap yang terakhir. 

 

- Tahap Keempat : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file buku yang akan diunggah dengan format 

zip, klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 

 

Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 

• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 
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• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 

 

• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 
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• setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan jika 

sukses dan sedang dalam proses upload. 

• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 

 

 

5.3.2 Buku non E-ISBN/ISBN 

Buku Non E-ISBN adalah kumpulan  buku yang tidak memiliki nomor ISBN baik cetak maupun elektronik. 

Cara untuk melakukan unggah banyak untuk buku Non E-ISBN/ISBN adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Buku pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 
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- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. 

 

Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit. Secara default, tab publisher ini berisi data 

profil Anda. 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

 

- Tahap Ketiga : Tipe Koleksi. Khusus untuk unggah banyak buku terdapat tahap memilih tipe koleksi 

apakah ISBN atau Non ISBN, setelah dipilih Non ISBN akan di alihkan ke tahap yang terakhir. 
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- Tahap Keempat : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file buku yang akan diunggah dengan format 

zip, klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 

 

Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 

• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 
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• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 

 

• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 

• setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan jika 

sukses dan sedang dalam proses upload. 

• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 
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5.3.3 Lagu 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Lagu adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Lagu pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 

 

 

- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. Dan pada pojok kanan atas terdapat tombol, yaitu Download Template. 
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Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit. Secara default, tab publisher ini berisi dari data 

profil Anda. 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Download Template, apabila tombol download template di klik maka file template untuk 

unggah banyak audio dalam format zip akan terunduh yang berisi file audio bulk admin dalam 

bentuk excel, file judul dalam bentuk pdf dan jpg. 
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Klik tombol next yang berada pada pojok kanan bawah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

- Tahap Ketiga : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file audio yang akan diunggah dengan format 

zip, klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 
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Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 

• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 

 

• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 
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• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 

• Setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan jika 

sukses dan sedang dalam proses upload. 

• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 

 

 

5.3.4 Peta 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Peta adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Peta pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 
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- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. Dan pada pojok kanan atas terdapat tombol, yaitu Download Template. 

 

Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit. Secara default, tab publisher ini berisi dari data 

profil Anda. 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 
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• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Download Template, apabila tombol download template di klik maka file template untuk 

unggah banyak map dalam format zip akan terunduh yang berisi file peta bulk admin dalam 

bentuk excel, file judul dalam bentuk pdf dan jpg. 

 

Klik tombol next yang berada pada pojok kanan bawah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

- Tahap Ketiga : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file peta yang akan diunggah dengan format 

zip, klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 
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Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 

• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 

 

• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 
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• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 

• setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan jika 

sukses dan sedang dalam proses upload. 

• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 

 

 

5.3.5 Serial 

Cara untuk melakukan unggah banyak Serial adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Serial pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 
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- Tahap Kedua : Buat Metadata Baru atau Pilih Judul Serial yang sudah ada. Pada tahap ini jika Anda 

mengeklik tombol buat metadata maka akan dialihkan ke tahap selanjutnya yaitu menampilkan detail 

publikasi yang dimuat dalam beberapa kolom yang harus diisi. 

 

Pada bagian bawah terdapat tabel daftar koleksi serial dimana ada fitur pencarian dengan tampilan 

Deposit, ISSN, Judul, dan Action. 
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➢ Tab General, menampilkan informasi umum dari file unggahan yang terbagi mejadi beberapa 

kolom yang harus diisi. 

• Judul, diisi dengan informasi judul lagu dari file yang akan diunggah. 

• ISSN, diisi dengan informasi kode ISSN dari file yang akan diunggah. 

• Role Kontributor, diisi dengan informasi role/peran dari kontributor dari file yang akan 

diunggah. Apakah sebagai pencipta lagu, penulis lirik, pemain gitar, dan lain-lain. 

• Nama Lengkap, diisi dengan informasi nama lengkap kontributor dari file yang akan 

diunggah. 

• Titel, diisi dengan informasi kepemilikan gelar dari kontributor yang akan ditambahkan 

jika ada. 

• Tahun Kelahiran, diisi dengan informasi tahun kelahiran dari kontributor yang akan 

ditambahkan. 
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• Tahun Kematian, diisi dengan informasi tahun kematian dari kontributor jika memang 

kontributor yang akan ditambahkan sudah meninggal dunia. 

• Bulan Terbit Petama Kali, diisi dengan informasi bulan terbit pertama dari file yang akan 

diunggah. 

• Preview, diisi dengan informasi preview dari file yang akan diunggah. 

• Tahun Terbit Pertama Kali, diisi dengan informasi tahun terbit pertama dari file yang akan 

diunggah. 

• DDC, diisi dengan informasi DDC (Dewey Decimal Classification) dari file yang akan 

diunggah. 

• Keterangan, diisi dengan informasi deskripsi dari file yang akan diunggah (minimal 200 

karakter). 

• Kategori, ceklis kategori dari file yang akan diunggah. Untuk ceklis kategori dapat 

dilakukan banyak tidak hanya satu untuk file yang akan diunggah sesuai dengan 

kategorinya. 
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Contoh pengisian kolom-kolom pada detail publikasi tab general : 

 

➢ Tab Publisher, diisi dengan informasi detail dari penerbit yang terbagi menjadi beberapa kolom 

yang harus diisi. Secara default, tab publisher ini berisi dari data profil Anda. 

• Nama Pelaksana, diisi dengan informasi nama pelaksana serah dari file yang akan 

diunggah. 

• Provinsi, diisi dengan informasi provinsi pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, diisi dengan informasi kota/kab pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 
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• Kecamatan, diisi dengan informasi kecamatan pelaksana serah dari file yang akan 

diunggah. 

• Kelurahan, diisi dengan informasi kelurahan pelaksana serah dari file yang akan diunggah. 

 

➢ Tab Cover, diisi dengan cover dari file yang akan diunggah. Format dari file cover berupa JPG, 

JPEG, dan PNG, dan ukuran file maksimal 2 MB. 

 

Contoh menambahkan file cover adalah dengan klik Choose File Kemudian browse file yang ada 

dikomputer/laptop anda dan klik file tersebut untuk ditambahkan. 
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- Tahap Ketiga : Hak Akses. Pada tahap ini penerbit akan memilih wewenang yang akan diberikan 

kepada pihak-pihak yang akan mengelola file yang akan diunggah. Untuk default pilihan berada pada 

hak akses yang kedua, terdapat empat hak akses yang bisa dipilih oleh penerbit, yaitu : 

▪ Akses full file berwatermark secara online. 

▪ Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

▪ Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak diserahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

▪ Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Contoh pemilihan hak akses dengan mengklik pada bagian dari keempat hak akses tersebut, harap 

diperhatikan dengan benar. 

 

Selanjutnya klik Next maka akan dialihkan ke tahap yang terakhir. 
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- Tahap Keempat : Review dan Submit. Pada tahap ini berisikan informasi mengenai detail-detail dari 

form penyerahan koleksi yang sudah diisi sebelumnya untuk dilakukan pengecekkan ulang sebelum 

diunggah. 

 

Cek kembali detail form penyerahan yang sudah diisi, jika dirasa sudah benar ceklis pada bagian 

bawah jika anda menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

Kemudian klik Submit pada pojok kanan bagian bawah. Setelah di submit maka akan kembali ke kolom 

awal Data publisher dan ada pemberitahuan jika unggahan sukses dan berhasil ditambahkan dan akan 

masuk ke menu Koleksi Direview. Jika koleksi yang direview sudah selesai diproses dan koleksi tidak 

bermasalah maka akan masuk ke Koleksi Diterima, dan apabila ketika koleksi yang direview ternyata 

bermasalah maka akan masuk pada Koleksi Bermasalah. 
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5.3.6 Film 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Film adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Film pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 
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- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. Dan pada pojok kanan atas terdapat tombol, yaitu Download Template. 

 

Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit. Secara default, tab publisher ini berisi data dari 

profil Anda; 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 
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• Download Template, apabila tombol download template di klik maka file template untuk 

unggah banyak video dalam format zip akan terunduh yang berisi file video bulk admin dalam 

bentuk excel, file judul dalam bentuk pdf dan jpg. 

 

- Tahap Ketiga : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file film yang akan diunggah dengan format zip, 

klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 
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Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 

• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 

 

• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 

 

• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 

• Setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan jika 

sukses dan sedang dalam proses upload. 
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• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 

 

 

5.3.7 Partitur Musik 

Cara untuk melakukan unggah tunggal Partitur Musik adalah sebagai berikut. 

- Tahap Pertama : Tipe Koleksi. Pada tahap ini pilih Partitur Musik pada tipe koleksi yang akan diunggah. 

Selanjutnya akan di alihkan ke tahap yang kedua. 

 

- Tahap Kedua : Data Publisher. Pada tahap ini menampilkan detail data dari publisher yang dimuat 

dalam beberapa kolom. Dan pada pojok kanan atas terdapat tombol, yaitu Download Template. 
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Data Publisher, berisikan informasi data dari penerbit. Secara default, tab publisher ini berisi dari data 

profil Anda. 

• Nama Pelaksana, berisikan informasi nama penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Alamat Pelaksana, berisikan informasi alamat penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Provinsi, berisikan informasi provinsi penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kota/Kab, berisikan informasi kab/kota penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kecamatan, berisikan informasi kecamatan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Kelurahan, berisikan informasi kelurahan penerbit dari file buku yang akan diunggah. 

• Download Template, apabila tombol download template di klik maka file template untuk 

unggah banyak partitur dalam format zip akan terunduh yang berisi file peta bulk admin 

dalam bentuk excel, file judul dalam bentuk pdf dan jpg. 
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- Tahap Ketiga : Upload File. Pada tahap ini diisi dengan file partitur yang akan diunggah dengan format 

zip, klik browse files dan pilih file yang akan diunggah. 

 

Contoh cara memilih file yang akan diunggah : 
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• Pilih file yang akan diunggah pada komputer anda, Kemudian klik file tersebut. 

• Kemudian klik tombol upload file pada pojok kiri bawah. 

 

• Apabila sudah diklik maka akan ada keterangan uploading 100%         complete. 

 

• Kemudian klik submit pada pojok kanan bawah untuk mengunggah file buku, akan ada loading 

Mohon ditunggu. 

• Setelah di submit akan kembali ke kolom awal Data Publisher dan akan ada pemberitahuan 

jika sukses dan sedang dalam proses upload. 

• File yang sudah berhasil diunggah akan diproses oleh Admin. 
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5.4 Unggah API 

Untuk mengunggah koleksi selain dengan cara Unggah Tunggal dan Unggah Banyak, bisa juga dengan cara 

Unggah API. Pengertian API sendiri atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang 

berperan menjadi penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya baik dalam platform yang 

sama atau cross-platform. Manfaat API sendiri adalah antara lain Mengurangi Beban Kerja Sistem, 

Mempercepat Pengembangan Aplikasi, dan Meningkatkan Fungsionalitas Aplikasi. 

Cara unggah koleksi melalui Unggah API adalah : 
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5.5 Hak Akses Koleksi 

Ketika akan mengunggah koleksi, ada empat cara salah satunya adalah memilih Hak Akses dari Koleksi 

yang akan diunggah. Dan Hak Akses Koleksi terdiri dari empat. 

 

• Akses full file berwatermak secara online. 

Hak Akses yang pertama ini maksudnya adalah jika hak akses dari koleksi yang diunggah filenya 

bisa diakses full secara online namun file tersebut berwatermark. 

• Akses hanya preview file secara online, namun tetap dapat di dayagunakan di lingkungan 

perpustakaan nasional RI dengan jaringan internet LAN. 

Hak Akses yang kedua ini maksudnya adalah jika hak akses dari koleksi yang diunggah filenya 

hanya bisa diakses file previewnya saja secara online, namun file fullnya tetap dapat di 

dayagunakan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI namun dengan jaringan internet LAN. 

• Akses hanya preview file secara online, dan tidak dilayankan di Perpusnas RI selama 5 tahun 

sejak di serahkan. Setelah periode habis akan dapat dilayankan oleh perpusnas. 

Hak Akses yang ketiga ini maksudnya adalah jika hak akses dari koleksi yang diunggah filenya 

hanya bisa diakses file previewnya saja secara online, dan file fullnya tidak dilayankan di Perpusnas 

RI selama 5 Tahun sejak koleksi diserahkan. Namun setelah periode habis akan dapat dilayankan 

lagi oleh perpusnas. 

• Akses hanya file preview secara online selamanya dan tidak didayagunakan di mana pun. 

Hak akses yang keempat ini maksudnya adalah jika hak akses dari koleksi yang diunggah filenya 

hanya bisa diakses file previewnya saja secara online, dan file fullnya tidak didayagunakan di mana 

pun. 
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6 Permintaan File Master 

Permintaan File Master berfungsi untuk mereproduksi atau meminta file asli yang telah diunggah ke 

sistem. Jika sewaktu-waktu publisher ingin melakukan reproduksi ulang atau cetak ulang filenya, bisa 

meminta file aslinya pada Menu Permintaan File Master ini. Batas download permintaan file asli ini hanya 

dua kali. 

➢ Permintaan File Baru 

Untuk publisher yang ingin melakukan permintaan file master dilakukan pada sub menu ini. Untuk 

bagian atas terdapat filter pencarian daftar koleksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan 

pada bagian bawah terdapat tabel daftar koleksi yang diterima. 

 

Format tabel Daftar Buku yang Diterima : 

• Pelaksana, memuat informasi nama penerbit. 

• Judul, memuat informasi judul dari buku yang diunggah. 

• Kode, memuat informasi kode ISBN dari buku yang diunggah. 
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• Tanggal, memuat informasi tanggal buku diterima. 

• Aksi, memuat informasi form untuk request file original. 

Apabila tombol Request File Original diklik akan muncul Form Request Original. 

 

Untuk melihat contoh surat permohonan untuk mengajukan permintaan file original, klik Unduh Form 

maka otomatis akan mengunduh form surat permohonan. 

Klik Choose File untuk mengupload Surat Permintaan File Original sesuai form yang sudah Anda buat 

pada komputer Anda, lalu klik kirim yang ada pada pojok kanan bawah dan permintaan akan diproses 

oleh admin. 
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➢ Status Permintaan 

Untuk melihat status permintaan file master yang diajukan oleh publisher dapat dilihat pada 

submenu ini. Untuk bagian atas terdapat filter pencarian daftar request file original dari tanggal 

berapa sampai tanggal berapa, dan pada bagian bawah terdapat tabel daftar reuest file original yang 

diterima. 
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Format tabel Daftar Request File Original : 

• Judul, memuat informasi judul file yang diminta file originalnya. 

• Status, memuat informasi status dari file original yang diminta. 

• Jumlah Download, memuat informasi jumlah download dari file original. 

• Surat Permintaan, memuat informasi surat permintaan yang diunggah. 

• Tanggal Request, memuat informasi tanggal permintaan file original. 

• Aksi, memuat informasi review file original yang diterima. 

7 Laporan  

Terdapat tiga menu laporan, yaitu Laporan Koleksi, Laporan Tagihan ISBN, dan yang terakhir Laporan yang 

Sudah Diterima. 

7.1 Laporan Koleksi 

Berfungsi untuk mengetahui daftar laporan dari koleksi-koleksi yang diunggah oleh publisher baik Detail 

atau Summary. 
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- Tombol Download excel, untuk mengunduh laporan dalam format excel dan ketika diklik maka akan 

masuk ke dalam menu Laporan yang Sudah Diunduh. 

- Filter Pencarian, untuk melakukan pencarian daftar koleksi berdasarkan Jenis, Tahunan, Bulanan, dan 

Harian. 

- Daftar Koleksi, memuat daftar-daftar koleksi yang diunggah oleh publisher dengan format tabel : 

• Pelaksana, memuat informasi nama pelaksana serah. 

• Periode, memuat informasi periode koleksi. 

• Deposit, memuat informasi nomor deposit dari koleksi. 

• Judul, memuat informasi judul koleksi. 

• Edisi, memuat informasi edisi jika koleksi tersebut berupa serial. 

• Seri, memuat informasi seri dari koleksi yang diunggah. 
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• Tempat Terbit, memuat informasi tempat terbit dari koleksi yang diunggah. 

• Penyerahan, memuat informasi tanggal penyerahan file. 

• Diterima, memuat informasi tanggal diterimanya file koleksi. 

• Tanda Terima, memuat informasi tanda terima dari file yang diunggah dan tanda terima tersebut 

bisa di unduh. 

 

7.2 Tagihan ISBN 

Tagihan ISBN menampilkan jumlah permintaan nomor ISBN, pada bagian kolom tipe laporan ada dua tipe 

laporan yang tersedia yaitu detail berupa angka dan summary berupa tampilan judul. Kemudian pada 

bagian jenis laporan tersedia dua jenis laporan yaitu elektronik dan cetak. 

▪ Pada bagian atas terdapat tombol filter pencarian di bagian pojok kanan atas yang dibuat popup 

untuk mencari data tagihan ISBN dengan format tabel : 

 

• Jenis, menampilkan jenis tagihan ISBN yang ingin dicari apakah cetak, elektronik atau keduanya. 

• Status, menampilkan status dari tagihan ISBN yang ingin dicari apakah Belum Diterima, Diterima, 

Bermasalah atau Semuanya. 

• Tahunan, menampilkan dari tahun berapa sampai tahun berapa tagihan ISBN yang ingin dicari. 

• Bulanan, menampilkan dari bulan berapa sampai bulan berapa tagihan ISBN yang ingin dicari. 

• Harian, menampilkan dari hari apa sampai hari berapa tagihan ISBN yang ingin dicari. 
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▪ Kolom download excel pada bagian kanan befungsi untuk mengunduh data tagihan ISBN yang dicari 

pada bagian daftar tagihan ISBN. 

 

▪ Daftar tagihan kolom detail, memuat informasi daftar tagihan detail berupa angka dengan format 

tabel : 

• Penerbit, memuat informasi nama dari penerbit. 
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• Periode, memuat informasi periode dari tagihan ISBN. 

• Judul, memuat informasi judul dari file tagihan ISBN. 

• Jenis, memuat informasi jenis tagihan ISBN apakah elektronik atau cetak. 

• Penyerahan, memuat informasi ada penyerahan atau tidak biasanya disertakan dengan tanggal 

penyerahan dari tagihan tersebut. 

• ISBN, memuat informasi nomor ISBN dari file yang diterima. 

• Kepengarangan, memuat informasi nama dari kepengarangan. 

• Tanggal Permintaan, memuat infromasi tanggal dari permintaan tagihan ISBN. 

 

▪ Daftar tagihan kolom detail, memuat informasi daftar tagihan summary berupa judul dengan format 

tabel : 

• Penerbit, memuat informasi nama dari penerbit. 

• Persentase, memuat informasi jumlah persentase tagihan summary. 

• Permintaan Elektronik, memuat informasi jumlah permintaan jenis laporan elektronik. 

• Permintaan Cetak, memuat informasi jumlah permintaan jenis laporan cetak. 

• Penerimaan Elektronik, memuat informasi penerimaan jenis laporan elektronik. 

• Penerimaan Cetak, memuat informasi penerimaan jenis laporan cetak. 

• Tagihan Elektronik, memuat informasi penerimaan tagihan jenis elektronik. 

• Tagihan Cetak, memuat informasi penerimaan tagihan cetak jenis cetak. 

 

7.3 Laporan yang Sudah Diunduh 

Berfungsi untuk mengetahui daftar laporan yang di unduh baik itu Laporan Koleksi dan Laporan Tagihan 

ISBN. 
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▪ Daftar File Download, memuat daftar-daftar file uduhan yang dilakukan oleh publisher dengan 

format tabel : 

• Jenis, memuat informasi jenis unduhan yang dilakukan. 

• Status, memuat informasi dari status unduhan. 

• Tanggal, memuat informasi tanggal dilakukannya pengunduhan. 

• Jam, memuat informasi jam dilakukannya pengunduhan. 

• File, memuat file yang akan diunduh yang jika diklik maka file yang ingin di download oleh 

publisher akan terunduh. 

▪ Daftar Pemrosesan Download File, memuat daftar-daftar proses pengunduhan file dengan format 

tabel : 

• Type, memuat informasi valid atau invalid proses pengunduhan file tersebut. 

• Job Id, memuat informasi angka dari job id. 

• Progress, memuat informasi progress dari pengunduhan file. 

• Status, memuat informasi status dari pengunduhan file. 

• Ouput, memuat informasi file keluar. 

• Waktu Submit, memuat informasi waktu submit file. 

• Waktu Mulai, memuat informasi waktu file mulai diunduh. 
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• Waktu Selesai, memuat informasi waktu file selesai diproses dan diunduh. 

8 Profile Management 

Pada bagian pojok atas sebelah kanan, Anda juga bisa mengakses profil, mengubah profil, ada notifikasi, 

mengganti password serta akses keluar dari aplikasi eDeposit. 

 

▪ Profile, berfungsi untuk mengubah profile Anda. Anda dapat mengakses ini pada bagian pojok kanan 

atas “Hello, Nama user Anda”. Klik bagian profile maka akan muncul tampilan untuk mengubah 

profile. 
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▪ Notifikasi, berfungsi sebagai pemberitahuan untuk file yang telah diserahkan. Selain notifikasi di 

email pengguna, notifikasi dapat dilihat pada menu profile management yang berada pada pojok 

kanan atas dan . Pada bagian atas juga terdapat filter untuk mencari daftar notifikasi dari tanggal 

berapa sampai tanggal berapa. Anda dapat mengakses ini pada bagian pojok kanan atas “Hello, Nama 

user Anda”. Klik bagian notifikasi maka akan muncul tampilan untuk melihati notifikasi pada akun 

Anda, selain itu notifikasi jug muncul pada bagian atas aplikasi menginfokan total tagihan  ISBN Cetak 

dan ISBN Elek yang dimiliki. Daftar tabel notifikasi dengan format tabel : 

• Judul, memuat informasi dari judul file yang diunggah.  

• Isi, memuat informasi penyerahan file yang diunggah.  

• Tanggal, memuat informasi tanggal unggah file.  

• Aksi, memuat informasi file yang diunggah. 

 

▪ Ganti Password, berikut berfungsi untuk mengubah password dari akun Anda. Anda dapat 

mengakses ini pada bagian pojok kanan atas “Hello, Nama user Anda”. Klik bagian ganti password 

maka akan muncul tampilan untuk mengubah password. 
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▪ Keluar, berikut berfungsi untuk keluar dari aplikasi eDeposit. Anda dapat mengakses ini pada bagian 

pojok kanan atas “Hello, Nama user Anda”. Klik bagian keluar maka Anda akan keluar dari aplikasi. 

 


