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Perihal . Klarifikasi

Dengan Hormat.

Terkait beredarnya foto/garnbarlscreenshoor di berbagai rnedia sosial (n4,iller, whatsapp, dll)
cover yang seolah-olah merupakan proposal skripsi dengan judul " HAK ISTIMEWA LUHUT
BINSAR PANJAITAN DI SETIAP KEBIJAKAN NEGARA DALAIV{ PERSPEKT1F

HUKUM TATA NECARA" atas narna: Tsaqifah Zeiliana Ardifta, NIM: El A0l7l42 dengan

logo cover Universitas Jenderal Soedirman, perlu diklarifikasi bahwa.

1. Screenshootlfoto/gambar yang saat ini beredar di berbagai platform media sosial adalah
BIJKAN proposal skripsi,

2. Screenshaollfotolgambar tersebrlt adalah cover dari tugas terstruktur mata kuliah
Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH);
Penugasan dimakzud dalam poin? diatas sebagai latihan perlyrlsunan proposal skripsi;
Pengumpulan Tugas tersebut setelah Ujian Tengah Semester (UTS) yang menurut kalender
akademik resmi Universitas baru akan dilaksanakan pada tanggal 13 sd 14 April 2020;
Mahasiswa dengan nama: Tsaqifah ZelTiana Ardifta, NIM: E1A017142 adalah mahasiswa
yang terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2017 dantelah memperoleh 95 SKS:
Persyaratarpengajuanproposal skripsi adalah 115 SKS (Pasal25 ayat(1)PeraturanRektor
Unsoed No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Prograrn Diploma,
Sarjana, dan Profesi menyatakan bahwa "mahasiswa program sarjana dapat mengajukan
proposal skripsi jika telah lulus >= 115 SKS dengan IPK >:2,00 dan telah menyelesaikan
praktik kerja lapangan, magang, dan/atauKuliah Kerja Nyata;
Mahasiswa sebagaimana disebut dalam arryka 5, mengunggah Screenshoot|foto|ganrbar
yang telah beredar dalam timeline pribadi dilakukan ahs inisiatif mahasiswa
bersangkutan;
Sampai saat ini tugas tersebut belurd diserahkan dan belum diterima oleh dosen pengarnpu

mata kuliah MPPH dan dipastikan dosen pengampu tidak akafl menerima dan menyetujui
topik tersebut ;

Penulisan naskah akademik yang berdasarkan kebebasan akademik, ramun harus tetap
menjunjung ttnggt etika bangsa lndonesia dan tidak mengarah pada ranah personal.

Demikian klarifikasi ini disampaikan, atas diucapkan banyak terima kasih.

Tembusan.
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Rektor Universitas Jenderal Soedirman (sebagai

S.H., M.Sc.dMaman


