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Yth. Sivitas Akademika UI, 

Penerbitan Formulir Bukti Unggah merupakan salah satu syarat pengambilan ijazah bagi mahasiswa tingkat 
akhir UI. Mahasiswa diwajibkan untuk menggunggah karya ilmiahnya ke Sistem Unggah Karya Ilmiah UIANA 
http://lib.ui.ac.id/unggah . 

Berikut langkah-langkah untuk melakukan unggah karya ilmiah ke sistem unggah UIANA Perpustakaan UI:  

1. Mahasiswa mengakses sistem unggah UIANA melalui URL: http://lib.ui.ac.id/unggah ; 
2. Login menggunakan akun Single Sign On (SSO); 
3. Menyiapkan dokumen naskah digital yang akan diunggah. Ketentuan dokumen naskah digital sebagai 

berikut: 
a. Naskah Lengkap: 

- Isi dokumen digital sama seperti dokumen tercetak yang telah disetujui oleh pembimbing dan 
penguji 

- Format dokumen dalam bentuk Pdf tanpa enkripsi atau tidak diberi password 
- Halaman naskah lengkap tidak diberi watermark dan footer 
- Halaman yang bertanda tangan harus  telah lengkap ditandatangani 

b. Naskah Ringkas: 
- Ringkasan tugas akhir yang sudah diubah formatnya ke dalam bentuk artikel jurnal 
- Format dokumen naskah ringkas dalam bentuk doc/docx (Word) 

c. Persetujuan Publikasi Naskah Ringkas: 
- Formulir “Persetujuan Publikasi Naskah Ringkas” yang telah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing dilampirkan 
d. Penamaan Dokumen Digital: 

- Format penamaan dokumen terdiri atas nama penulis, jenis karya, singkatan nama fakultas dan 
tahun lulus (contoh: Nurintan-Tesis-FIB-2017.pdf) 

4. Bukti pengunggahan karya ilmiah dapat dicetak mandiri melalui Sistem Unggah Karya Ilmiah UIANA 

Sehubungan dengan ketentuan berikut ini: 

 Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor: SE-703/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Kewaspadaan & 
Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan UI; 

 Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan nomor: SE-205/UN2.R1/OTL.00.09 
/2020 tentang Layanan UPT Perpustakaan Universitas Indonesia Dalam Upaya Peningkatan 
Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan COVID-19 maka 

Perpustakaan UI tutup sampai pengumuman selanjutnya, maka untuk penyerahan dokumen tercetak karya 
ilmiah ke Perpustakaan UI DITIADAKAN sampai pemberitahuan selanjutnya 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak-kontak berikut: 

 Twitter/Instagram: @ui_library 

 Email: pro.lib@ui.ac.id (Humas Perpustakaan UI), uiana.lib@ui.ac.id (Layanan Penerimaan Karya Ilmiah) 
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