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PANDUAN MENGUNGGAH (UPLOAD) JURNAL PENDIDIKAN BIOLOGI 
 

Publikasi saat ini sudah menjadi menu wajib di kalangan akademis. Seorang sarjana yang notabene 
adalah warga akademis juga terkenai kewajiban untuk publikasi. Hal ini selaras dengan Surat Dirjen Dikti No. 
152/E/T/2012  yang mewajibkan mahasiswa calon sarjana (S1) wajib mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah, 
mahasiswa calon magister (S2) wajib publikasi di Jurnal ilmiah Nasional terkareditasi, dan mahasiswa Doktor (S3) 
wajib publikasi di Jurnal Internasional. Surat edaran Dirjen Dikti tersebut berlaku bagi mahasiswa yang lulus 
terhitung sejak Agustus 2012. 

Mahasiswa calon sarjana Pendidikan Biologi FKIP UNS, Alhamdulillah sudah diwajibkan sejak tahun 2003 
yang saat itu diakomodasi di Jurnal Bioedukasi. Saat ini Prodi Pendidikan Biologi memperluas akses bagi 
mahasiswa yang akan melakukan publikasi di beberapa jurnal antara lain Bioedukasi, Biopedagodi, dan Jurnal 
Pendidikan Biologi. Selain versi cetak (hardcopy) ketiga jurnal tersebut juga sudah terbit dalam versi online yang 
dapat diakses di http://jurnal.fkip.uns.ac.id 

Secara khusus, Mahasiswa Pendidikan Biologi wajib menyerahkan artikel publikasi sebelum ujian Skripsi 
dilaksanakan. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang akan mendaftar Ujian Skripsi silakan upload makalah artikel 
publikasi di Jurnal Pendidikan Biologi dengan menggunakan panduan sebagai berikut.  
 
1. Mintalah user dan password untuk Jurnal Pendidikan Biologi sebagai Author kepada pengelola Jurnal 

Pendidikan Biologi / sekprodi 
2. Buka situs di http://jurnal.fkip.uns.ac.id akan keluar halaman seperti di bawah ini. 

 
3. Masukkan user dan password Anda di sebelah kanan atas, jika sudah akan tampil sbb: 

http://www.kopertis12.or.id/2012/02/01/surat-dirjen-dikti-no-152et2012-tentang-wajib-publikasi-ilmiah-bagi-s1s2s3.html
http://www.kopertis12.or.id/2012/02/01/surat-dirjen-dikti-no-152et2012-tentang-wajib-publikasi-ilmiah-bagi-s1s2s3.html
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/
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4. Untuk memulai upload, silakan klik pada CLICK HERE di bawah Start a New Submission 

 
5. Pada Journal Section, Pilihlah Skripsi dengan klik pada pulldown menu Section, sehingga muncul  

 
6. Kemudian pada Submission Checklist silakan di centang semua. 
7. Jika Anda ingin (tidak wajib) menitipkan pesan kepada editor silakan isi pada kotak isian Comments for 

Editor, jika tidak bagian ini dikosongi saja. 

8. Kemudian klik Save and Continue  
9. Anda sudah ada pada tahap 2, klik Browse untuk mencari file artikel publikasi skripsi Anda, jika sudah 

ketemu silakan klik 2x pada file yang dimaksud. Lalu klik Upload 

 
10. Jika berhasil, system secara otomatis akan mengganti nama file Anda seperti pada tampilan File Name, 

namun akan diinformasikan pula nama file aslinya pada Original file name 
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11. Silakan klik Save and continue 
12. Masukkan identitas penulis artikel termasuk nama pembimbing I dan II pada kotak isian Authors untuk 

nama mahasiswa adalah sebagai nama penulis I, langsung masukkan saja seperti contoh 

 
Untuk isian lain yang tidak ada tanda bintang (*) boleh dikosongi 

13. Untuk memasukkan nama pembimbing I, klik Add author yang ada di bawah seperti contoh 

 
14. Selanjutnya masukkan identitas pembimbing II, dg cara yg sama untuk memasukkan nama pembimbing I, 

yaitu dengan klik Add author lalu isikan identitas nama pembimbing II 

 
15. Masukkan Judul dan Abstrak pada isian Tittle and Abstract dalam bahasa Inggris 
16. Jika penelitian Anda disponsori oleh pihak tertentu boleh dimasukkan pada Supporting Agencies jika tidak 

maka kosongi saja, lalu klik Save and continue. 
17. Masukkan lampiran yang berupa file tersendiri pada tahap 4 yaitu Uploading Supplementary Files, misalnya 

hasil-perhitungan statistic, gambar/foto, dsb yang dianggap perlu. Jika tidak ada file lampiran langsung klik 
Save and continue. 

18. Langkah terakhir adalah konfirmasi, yaitu Anda akan ditunjukkan kelengkapan atribut file artikel anda 
seperti nama file asli, type, ukuran besarnya file, dan tanggal upload.  Seperti contoh berikut 
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19. Jika sudah sesuai silakan klik Finish Submission, anda akan kembali ke halaman Active Submission 
20. Untuk melihat perkembangannya silakan klik Active Submission dan Anda akan melihat identitas seperti 

nomor identitas (ID), tanggal submit (MM-DD SUBMIT), section (SEC), nama penulis termasuk pembimbing 
yang akan diperlihatkan nama akhirnya saja (AUTHORS), judul (TITLE), dan status (STATUS) jika belum 
direspons oleh editor maka akan tertulis Awaiting assignment dan dengan sendirinya akan berubah status 
sesuai tahapan yang dilakukan oleh oleh tim Jurnal 

 
 
 

Surakarta, 20 Mei 2013 
 
Pengelola Jurnal Pendidikan Biologi 


