
SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama 

NIM/NIK/NIP 

Fakultas/Jurusan  

Jenis  

Judul Skripsi 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, dem

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalihformatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya 

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

akademis kepada Perpustakaan

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak Perpustakaan UMS dari semua bentuk tuntutan hukum 

yang timbul atas 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.

 

 

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya 

 :  Siti Masriah 

 :  A53I130024 

 :  FKIP/PG PAUD 

 : Skripsi 

 :  Pengembangan Motorik Halus 

Kegiatan Melipat Kertas Pada 

Kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 

Tahun Pelajaran 2015 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 

Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalihformatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya 

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya 

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak Perpustakaan UMS dari semua bentuk tuntutan hukum 

yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.                                                                            

Surakarta,     Oktober  
 Yang menyatakan 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

Pengembangan Motorik Halus Melalui       

Kegiatan Melipat Kertas Pada Anak Didik 

Kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 

Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan 

i pengembangan ilmu pengetahuan. 

Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalihformatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya 

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya 

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak Perpustakaan UMS dari semua bentuk tuntutan hukum 

pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

                                                                             

Surakarta,     Oktober  2015 
ang menyatakan  


