
SURAT  PERNYATAAN  PERSETUJUAN  

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
 

Nama :  Mohammad Solekan 

No. Induk Mahasiswa  :  30201403851 

Program Studi : Teknik Sipil 

Fakultas : Teknik 

Alamat : Desa Ketanjung 05/02 Karanganyar, Demak 

No.HP / Email : 085713448535 / mohammadsolekan96@gmail.com 

 

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir yang berjudul : 

 

PERANCANGAN STRUKTUR ATAS JEMBATAN DENGAN RANGKA 

BUSUR BAJA 

 

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta 

memberikan hak bebas Royalti Non-Ekslusif untuk disimpan, mengalihkan dalam 

bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan 

secara terbatas, dan mempublikasikannya di lnternet atau media lain untuk 

kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami maupun memberikan 

royalti kepada kami selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik 

Hak Cipta. 

 

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian terbukti 

ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala 

bentuk tuntutan hukum yang timbul akan kami tanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung. 

 

 
Semarang, 06 September 2018  
 

 Yang menyatakan, 
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bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan 

secara terbatas, dan mempublikasikannya di lnternet atau media lain untuk 

kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami maupun memberikan 

royalti kepada kami selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik 

Hak Cipta. 

 

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian terbukti 

ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala 
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Semarang, 06 September 2018  
 

 Yang menyatakan, 
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