
          FORMAT CD KARYA ILMIAH 

 UNTUK DATABASE PERPUSTAKAAN 
 

 

1. CD karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi dan laporan 

penelitian) berisi beberapa file word dan PDF yang terdiri 

dari 

 

 1 file berisi Surat Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah 

yang sudah ditandatangani (contoh surat terlampir dan 

bisa hasil scan) 

 1 file berisi abstrak 

 Tiap Bab 1 file (file bab1, bab II,babIII, dst) 

 1 file berisi daftar pustaka 

 1 file berisi lampiran-lampiran 

 1 file fulltex, berisi keseluruhan karya ilmiah (mulai 
cover sampai dengan lampiran) sesuai dengan 

hardcopynya 

2. File PDF bukan dari hasil Scan (kecuali ketentuan no.1/File 

Surat Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah) dan dapat dibuka 

(tidak diprotect maupun dipassword) 

 

 

 

 

  

 

 

3. Label CD Skripsi harus mencantumkan Judul karya 

ilmiah, Nama Penyusun, NIM/NIP/NIK, Logo 

UNIMUS, (Fakultas/Universitas), nama 

pembimbing dan tahun pembuatan karya tulis 

ilmiah. (tempat CD harus berbentuk kotak) 

 

Contoh format label CD karya ilmiah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lengkap hubungi E-Lib Perpustakaan 

 

 

              

Contoh Surat Pernyataan Publikasi : 

 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama   : 

NIM   : 

Fakultas/Jurusan  : 

Jenis Penelitian  : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan  

Judul   : 

Email   : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan Unimus atas 

penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih 

formatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data (database), 

mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy 

untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan Unimus, tanpa 

perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penulis/pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak perpustakaan Unimus, dari semua bentuk tuntutan 

hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah 

ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesunguhnya dan semoga 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

     Semarang, ....,..................20 

     Yang Menyatakan 

 

 

     (nama terang) 

 

                           
Skripsi/KTI/Thesis 

Judul 

 

 

 

                          Disusun oleh : 
                          Nama 
                          NIM 
                          Email 
                Fakultas dan tahun 

Ee 

Pembimbing 1 Pembimbing II 

 1 file berisi manuscript 

 

 1 file berisi halaman depan, yang terdiri atas 

cover, (lembar pengesahan, persetujuan, surat
 plagiarisme dalam bentuk scan) 
,motto,persembahan,kata pengantar,daftar isi dll. 



PENGUMUMAN

Format CD KTI / SKRIPSI / PENELITIAN untuk Perpustakaan

FORMAT WORD

FORMAT PDF

 1 FILE FULLTEKS, BERISI KESELURUHAN KARYA ILMIAH
(MULAI COVER SAMPAI DENGAN LAMPIRAN) SESUAI
DENGAN HARDCOPYNYA (FOLDER FULLTEKS SENDIRI)

 Pengumpulan CD KTI/SKRIPSI dengan format WORD dan PDF berdasarbab masing-masing, semua data dimasukkan dalam folder terpisah(folder WORD & folder PDF).
 Tempat CD berbentuk kotak transparan.
 Pada Halaman PENGESAHAN pada bagian Dekan/Ketua Program

Studi diberi stempel jurusan.
 Pada Riwayat Hidup Peneliti disertakan alamat email yang aktif.
 Khusus untuk S1 Keperawatan penjilidan SKRIPSI cover berwarna

BIRU No.26 di FC. PRIMA Jl. Sambiroto Raya No.85.

 Lembar Pengesahan, Persetujuan, Surat Plagirisme bermaterai 6000 
dalam bentuk hasil Scan Asli.

User
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 MANUSKRIP/ARTIKEL ILMIAH

User
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MANUSKRIP/ARTIKEL ILMIAH
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