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Dengan menyerahkan tugas akhir (karya) dengan: 

 

Judul : 

 
 
 
 
 
 

 
untuk diunggah ke Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) demi pengembangan ilmu 

pengetahuan, saya yang membuat pernyataan: 

NIM : 482018023 

Nama : ALDITAMA ISTIGHFARYANTO 
 

Email1   : ditama93@gmail.com 

 

a) menyerahkan lisensi noneksklusif kepada UKSW 

untuk mereproduksi, mengalihmediakan, mengatur 

akses, dan mendistribusikan karya ini (terutama 

metadata dan abstrak) tanpa royalti untuk keperluan 

nonkomersial dan kepentingan akademik, dalam 

format cetak dan elektronik dan dalam media apapun, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada audio atau video; 

b) memahami bahwa saya tetap memegang hak cipta 

atas karya ini dan berhak menyerahkan karya ini ke 

penerbit atau ke repositori lainnya; 

c) menyatakan bahwa karya ini asli dan belum pernah 

diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di 

Universitas Kristen Satya Wacana maupun di 

institusi pendidikan lainnya; 

d) menyatakan bahwa karya ini bukan 

saduran/terjemahan melainkan merupakan 

gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan 

penelitian/implementasi sendiri, tanpa bantuan 

pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik 

dan narasumber penelitian. 

e) menyatakan bahwa karya ini merupakan revisi 

terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor; 

f) menyatakan bahwa dalam karya ini tidak terdapat 

karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan 

sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan 

nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar 

pustaka. 

g) menyatakan bahwa jika di kemudian hari terjadi 

perubahan hak cipta atas karya ini, saya 

bertanggung jawab untuk menyampaikannya ke 

UKSW terkait perubahan yang dilakukan; 

h) menyatakan bahwa UKSW tidak dapat dikenai 

tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan 

intelektual atau pelanggaran lain yang terkandung 

dalam karya ini; 

i) menyetujui bahwa UKSW dapat mengalihmediakan 

tanpa mengubah isi dan menyimpan lebih dari satu 

salinan karya ini ke dalam media atau format apapun 

untuk kepentingan keamanan, cadangan, dan 

pelestarian; 

j) menyatakan bahwa, meskipun langkah-langkah 

pelestarian dilakukan sebaik-baiknya untuk 

melestarikan karya ini, UKSW tidak bertanggung 

jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau 

metadata selama karya ini disimpan di Repositori 

Institusi. 
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k) mengajukan agar karya ini2: 

□ dapat diakses langsung setelah diunggah (tanpa embargo), atau diembargo34 selama: 

□ 6 bulan ⃞ 1 tahun ⃞ 2 tahun ⃞ embargo permanen 

dengan alasan: 

□ dalam proses pengajuan paten. 

□ akan/telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional 
 

yang akan/telah diterbitkan dalam prosiding pada bulan , tahun    

□ akan/telah diterbitkan dalam jurnal nasional (SINTA 2) 
Artikel sudah di submit namun tanggal terbit belum diketahui 

yang akan/telah diterbitkan pada bulan , tahun    

□ berisi materi sensitif, seperti data pribadi, atau informasi yang membahayakan keamanan nasional 

□ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain 

□ karya ini disponsori/didukung oleh badan atau organisasi lain di luar UKSW dan terikat oleh 

perjanjian kerahasiaan selama periode tertentu 

□ lainnya (mohon dijelaskan):    

 

Salatiga, 27 Juli 2022 
 

Mengetahui, 

 
 
 
 

(Sanfia Tesabela Messakh, S.Pd., M.Ed) 

              Menyatakan, 

 
 
 
 

(Alditama Istighfaryanto) 

NIDN/NIDK/NUP: 0625078302                                                           Tanda tangan & nama terang mahasiswa 
Tanda tangan & nama terang pembimbing/promotor pertama 

 
 
 
 
 

 
(Ns.Arwyn Weynand Nusawakan, S.Kep., MA) 
NIDN/NIDK/NUP: 0623049001 
Tanda tangan & nama terang pembimbing/promotor kedua Kode Program Studi: 85201  

 
 
 

 

( ) 
NIDN/NIK/NUP: 
Tanda tangan & nama terang pembimbing/promotor ketiga 

 
2Akses ke halaman judul/abstrak dan daftar pustaka wajib dibuka. 
3Embargo membatasi akses tugas akhir dari pihak eksternal, namun akses oleh warga kampus UKSW dimungkinkan melalui 
prosedur tertentu. 
4 Sebelum masa embargo berakhir, pemilik karya atau pembimbing dapat meminta perpanjangan masa embargo. 

Meterai 
Rp10.000 

√ 


