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Kepada mahasiswa yang akan diikutsertakan sebagai calon lulusan Sarjana, Profesi, 

Magister,  Spesialis dan Doktor semester genap 2020/2021-Tahap I agar memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Menyerahkan berkas paling lambat tanggal 25 Mei 2021 (pk. 16:00) ke Staf 

Administrasi Pendidikan FIKUI Gedung A RIK lantai 1 atau melalui email 

academic-nursing@ui.ac.id dengan format : nama mahasiswa_prodi. 

Khusus untuk Photo dapat dikirimkan melalui pos atau ekspedisi lainnya ke 

gedung A Rumpun Ilmu Kesehatan lantai 1, Kampus UI Depok, 16424.  

Adapun berkas berupa : 

 a. Cetak Surat Pernyataan dan Entry Judul Tugas Akhir dari SIAK NG 

mengenai : 

   Isian Data Mahasiswa (IDM) yang telah ditandatangani oleh yang 

bersangkutan terkait kebenaran data yaitu nama mahasiswa, tempat 

dan tanggal lahir. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

pembuatan ijazah; 

   Judul Skripsi/KIAN/Tesis/KIA/Disertasi dalam Bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris (huruf besar di setiap awal kata, kecuali kata sambung) 

 b. Foto berukuran 3  x  4 (hitam putih) untuk ijazah sebanyak 2 (dua) lembar 

menggunakan bahan kertas matte (dove/tidak mengkilap) dengan 

background disesuaikan dengan warna pakaian yang dikenakan. Untuk pria 

menggunakan kemeja berdasi atau jas. Wanita berpakaian rapih, bagi yang 

tidak berkerudung harus tampak telinga.  

 c. Khusus untuk mahasiswa profesi ners : foto berukuran (3 x 4)  -  hitam 

putih  dan  (3 x 4) berwarna masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar. 

Menggunakan pakaian seragam klinik profesi ners 

 d. Surat keterangan bukti pengumpulan hard copy tugas akhir (Skripsi, KIAN, 

Tesis, KIA, Disertasi) dari masing-masing program studi.  

 e. Surat keterangan bukti bebas perpustakaan dari Perpustakaan Universitas 

 f. Surat keterangan bukti bebas laboratorium dari laboratorium FIK-UI 

 g. Surat keterangan bukti bebas administrasi keuangan dari Bagian Keuangan 

FIK-UI  

2 Mengunggah Tugas Akhir (Skripsi, KIAN, Tesis, KIA, Disertasi) full text dan 

naskah ringkas ke laman UI-ana. Waktu pengunggahan sampai dengan tanggal  

2 Juni 2021. 

3. Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip : 

  Menyerahkan bukti pengumpulan dan penggunggahan tugas akhir dari 

perpustakaan Universitas Indonesia 

 

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

      20 Mei 2021 

       Wakil Dekan Bidang Pendidikan,  

       Penelitian dan Kemahasiswaan, 
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