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Hal

: Ralat pernyadaan keaslian karya akhir

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah

di Universitas Cadjah Mada

Dengan lrormat,

Meraiat contoh larnpiran surat kami sebelumnya Nonror 6267lUN LP.I/DIR-PP/PJ120I8
lertanggal 3 Septernber 2018, ba]rrva sehubungan dengan penulisan surat pernyataan
keaslian karya akhir mahasiswa (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi), rnaka berdasarkan
masukan dari beberapa fakultas, format surat pernyataannya kami sesuaikan seperri pada
lampiran surat ini.
Atas perhatian dan ke{a sama Bapak/lbu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor
Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan.

Prof. Dr, Ir. Djagal Wiseso Marseno,
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Tcmbusan:

l.
2.

wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekorah
Ketua Program Studi
di lingkungan Universitas Cadjah

, ?'

..

Mada

PERNYATAAN BIIBAS PLAGIASI

Saya yang berlanda tangan di bawah

ini

:

Nama

NIM
Tahun terdaftar
Progranr Stucli
Faku ltas/Sekolah

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi* ini tidak
terdapat bagian dari karya ihniah lain yang telah diajukan untuk memperoleli gelar akademik
di suatu lernbaga Pendidikan Tinggi. dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan oleh orang/ Iernbaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam
dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.
Dengan denrikian saya menyatakan bahrva dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi

dan apabila dokumen ihniah Tugas Akhir/ Skripsi/'lesis/ Disertasi* ini di kemudian hari
terbukti merupal<anplagiasidarihasilkarya penulis lain dan/atau dengan sengaja rnengajukan
karya atau pondapat yang rnerupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia nrenerinra
sanksi akadernik dan/atau sanksi hukurn yang berlaku.

Yogy'akarra, tan ggal-bu lan-tahun

Nama Mahasisr.va

NIM

*pilih salah satu yang

sesuai

Bea materai satu tarif digunakan untuk tanda tangan pada Lembar Pernyataan Bebas
Plagiasi, berlaku mulai 1 Februari 2021 untuk semua karya akhir mahasiswa Universitas
Gadjah Mada.
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