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1.

PERSIAPAN UNGGAH
1.1. Ketentuan file yang akan di Unggah:
1.1.1. Fulltext hasil tugas akhir terbagi menjadi 4 kategori dan pilih kategori yang sesuai
dengan program studi anda, contohnya:
1.1.1.1. mahasiswa s1 memilih skripsi
1.1.1.2. mahasiswa s2 memilih Tesis
1.1.1.3. ppds sp1/sp2 memilih Spesialis
1.1.1.4. mahasiswa s3 memilih Disertasi
1.1.2. pada fulltext sudah ada tanda tangan yang telah di scan 1 (satu) halaman full
(tidak boleh di crop) pada lembar:
1.1.2.1. orisinalitas
1.1.2.2. pengesahan
1.1.2.3. persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademik (non-royalti).
1.1.3. fulltext dalam bentuk *.pdf dan jangan diberi watermark/di protect
1.1.4. Pada naskah ringkas, format penulisannya mengikuti ketentuan jurnal yang akan
di submit. Untuk naskah ringkas dengan pilihan dapat diakses di ui ana contoh
format tersedia di website perpustakaan fakultas kedokteran ui *url-nya :

http://goo.gl/n1Rok9
1.1.5. Naskah ringkas dalam bentuk *.docx (ms word)
1.1.6. Formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, dapat di download di website
perpustakaan ui atau perpustakaan fakultas kedokteran ui
1.1.7. Formulir persetujuan publikasi naskah ringkas diprint lalu diisi secara manual
(ditulis) dengan meminta persetujuan dan ttd dosen pembimbing 1 atau pembimbing
2 (salah satunya saja, yang mudah dicari/diajak bertemu)
2.

UNGGAH
2.1. Username dan password sso sama seperti username dan password siak ng / scele
2.2. Pilih unggah dan kategori yang sesuai dengan program studi anda (lihat point 1.1.1)
2.3. Baca dengan cermat setiap instruksi yang ada pada website unggah
2.4. Pastikan setiap kolom isian yang ada tanda bintang merah wajib diisi/dilengkapi
2.5. Setiap kolom dilengkapi dengan fitur auto complete, jadi masukan 1 atau 2 kata nama
pembimbing/penguji saja sudah cukup, tidak usah memakai gelar akademik-nya
2.6. Jika ada nama pembimbing/penguji yang berlum ada namanya. Tulis saja belum terdaftar
pada kolom tersebut

3.

Pengecekan
3.1. Macam-macam status unggah, sebagai berikut
3.1.1. Menunggu persetujuan pustakawan, data unggahan anda belum direview oleh
pustakawan pusat/FKUI. Silakan menghubungi staf perpustakaan untuk direview.
Biasanya butuh waktu 2 x 24 jam untuk direview oleh pustakawan.
3.1.2. Perlu perbaikan adalah data unggahan sudah direview oleh pustakawan tetapi
masih ada file atau keterangan yang salah, juga berkas yang kurang lengkap.
Biasanya ada catatan apa saja yang perlu diperbaiki dibagian status berkas.
3.1.3. Diterima adalah data unggahan sudah direview oleh pustakawan dan seluruh
berkas sudah sesuai dengan standar/ketentuan yang ada. Langkah selanjutnya
dapat menyerahkan hardcopy ke perpustakaan fakultas kedokteran ui.
3.2.

File tanda terima dapat di download langsung di

http://lib.ui.ac.id/unggah , masuk ke

status unggah lalu download pdf
3.3.
4.

Rutinlah mengecek status unggahan anda di

http://lib.ui.ac.id/unggah

PENGUMPULAN HARDCOPY
4.1. Perpustakaan fakultas kedokteran ui meminta 1 (satu) eksemplar asli hardcopy anda
4.2. Pengumpulan hardcopy dilakukan jika status unggah sudah diterima, langsung dibawa
ke perpustakaan fakultas kedokteran ui pada hari senin – jumat pukul 09.00 – 15.00 wib
*diluar jadwal tersebut, petugas perpustakaan berhak menolak-nya
4.3. Ketentuan hardcopy sebagai berikut:
4.3.1. Hardcopy di print bolak – balik seperti buku, mulai dari abstrak sampai dengan
lampiran / halaman terakhir
4.3.2. tanda tangan penulis diatas materai idr 6.000 dengan pulpen tinta berwarna biru
pada lembar orisinalitas/statement of originality
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4.3.3. Pada lembar persetujuan publikasi untuk kepentingan akademik / non-royati juga
ada tanda tangan penulis dengan tinta berwarna biru
4.3.4. Khusus untuk halaman di awal bab (contoh: bab 1 pendahuluan).
4.3.4.1. posisi print halaman tersebut harus di sebelah kanan.
4.3.4.2. Posisi nomor halaman tersebut harus di tengah bawah halaman (footer
tengah bawah)
4.3.5. Dari bab 1 - lampiran/halaman terakhir nomor halaman berada di kanan atas
(header kanan atas) kecuali halaman awal bab (lihat point 4.3.4.2)
4.3.6. Dari halaman judul – daftar table/daftar istilah nomor halaman berada di tengah
bawah (footer tengah bawah) dengan menggunakan nomor romawi.
4.3.7. Dari halaman abstrak/abstract – daftar pustaka terdapat tulisan universitas
Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
4.3.7.1. Posisi (footer kanan bawah)
4.3.7.2. Font style arial bold
4.3.7.3. Font size 10
4.3.7.4. Capitalize each word
4.4. Jika ingin menambahkan halaman pembatas setiap bagian/bab diperbolehkan.
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