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Akses SimKI 

LAMAN SIMKI 
Laman SimKI dapat diakses menggunakan peramban dengan alamat URL 

https://haki.lppm.uny.ac.id 
Sivitas Akademika UNY login ke SimKI menggunakan akun email UNY (SSO UNY) 

 

 

https://haki.lppm.uny.ac.id/
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Membuat Usulan Hak Cipta 

Pengguna yang sudah melakukan login dapat mengajukan usulan baru dengan mengikuti 
langkah-langkah berikut: 

1. Klik tombol permohonan baru 

 
2. Klik tombol isi form pada tahapan detail permohonan 
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3. Isikan data sesuai dengan permohonan hak cipta, kemudian klik tombol Submit 
 

 
4. Klik tombol isi form pada tahapan data kuasa 

 
5. Isikan data kuasa sesuai dengan status kuasa permohonan, kemudian klik tombol 

Submit 
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6. Klik tombol tambah pencipta pada tahapan data pencipta 

 
7. Klik tombol sesuai dengan status pencipta apakah Dosen/Karyawan, Mahasiswa, atau 

Umum 

 
8. Isilah form data pencipta dengan lengkap, kemudian klik tombol Submit 
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9. Klik tombol tambah pemegang hak cipta pada tahapan data pemegang hak cipta, 
kemudian klik tombol LPPM UNY 

 
10. Klik tombol isi form pada tahapan data lampiran 

 
11. Isi form data lampiran dan unggah berkas dengan mengklik tombol submit, setelah 

semua berkas diunggah klik tombol selesai 
 

Wajib diisi 
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Wajib diisi 
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12. Cek kembali semua isian di semua tahapan yang sudah dilalui. Pastikan tidak ada data 
yang keliru. 

13. Klik tombol finalisasi pada tahapan finalisasi, isikan kode yang muncul kemudian klik 
finalisasi. 

 

 

 
14. Tahapan berikutnya adalah proses review oleh reviewer. Pengusul dapat melakukan 

revisi jika reviewer memberi masukan/saran. Pengusul dapat melanjutkan ke tahapan 
unggah surat-surat jika reviewer telah menerima usulan dan pengusul menyetujui untuk 
melanjutkan proses permohonan hak cipta. 
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Proses Revisi 

Revisi wajib dilakukan oleh pengusul jika reviewer memberikan saran/masukan. 
Tahapan- tahapan yang harus dilakukan dalam proses revisi sebagai berikut: 

1. Status review oleh reviewer dapat dilihat pada tahapan review 
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2. Saran yang diberikan oleh reviewer dapat dilihat pada tampilan berikut ini 

 

 
3. Pengusul dapat mengubah isian pada semua tahapan dengan mengklik tombol isi form 

di masing-masing tahapan 

4. Setelah pengusul melakukan perubahan, pengusul harus melakukan finalisasi 
kembali 
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5. Proses revisi akan kembali ke langkah pertama jika reviewer masih memberikan saran 
 

6. Jika reviewer menerima usulan hak cipta maka pengusul dapat melanjutkan ke tahapan 
berikutnya dengan memberikan persetujuan 
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Melengkapi Surat-Surat 

Ada dua surat yang harus diunggah oleh pengusul yaitu surat pengalihan hak cipta dan 
surat pernyataan hak cipta. 

1. Pengusul harus mengunduh dua template surat tersebut menggunakan tombol yang 
tersedia. 

 

 

2. Template yang sudah diunduh harus dicetak, ditempel materai, dan dilengkapi tanda 
tangan serta cap LPPM. 

3. Surat yang sudah lengkap discan untuk diunggah dengan mengklik tombol unggah 
surat pada tahapan surat pengalihan dan pernyataan hak cipta. 
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4. Reviewer akan memeriksa surat yang diunggah oleh pengusul. Jika ada yang perlu 
diubah/diperbaiki oleh pengusul maka muncul tampilan pesan pada tahapan surat 
pengalihan dan pernyataan hak cipta. 
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Status Usulan DJKI 

Usulan yang telah lengkap surat pengalihan dan pernyataan hak ciptanya dapat dilihat status 
usulan di DJKI pada tahapan Pemrosesan di DJKI. 

Perubahan status di DJKI dapat dilihat di tahapan ini. 
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Informasi Kontak 

LPPM UNY 
Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta, 55281 
Tel (0274) 586168, ext 262, (0274) 550839 
Faks [Faks] 
http:/lppm.uny.ac.id 
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