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SURAT PERNYATAAN 

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Bismillahirrohman nirrohim 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama   : FAUZIAH BADRIYANI 

No. mahasiswa  : 14.410.730 

adalah benar–benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah 

melakukan penulisan KaryaIlmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum 

dengan judul: 

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN 

BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA  

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018  

(Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi) 

 
Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yangdiselenggarakan oleh 

Fakultas Hukum UII. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan: 

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar–benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya 

tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma–norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar–benar asli (orisinil), bebas dari unsur–unsur 

yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’; 

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk 

kepentingan–kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan 

kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas 

Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. 

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup 

menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan 

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap 

kooperatif untuk hadir, menjawab,membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak–hak saya serta 

menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas,apabila tanda–tanda 

plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. 

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar–benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, 

dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. 

Dibuat di  : Yogyakarta 

Pada tanggal : 15 November2018 

Yang membuat Pernyataan 

Materai cukup 

 

(Fauziah Badriyani) 


