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Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

 

Nama                          : Yuanita 

 

NRP   : 0410015 

Fakultas / Jurusan  : Kedokteran 

 

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa 

 

1). Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti noneksklusif             (Non-Ekslusive 

Royalti-Free Right) atas laporan penelitian saya yang berjudul 

“STUDI KASUS PENENTUAN DAERAH ENDEMIS FILARIASIS DI DESA 

RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 

JAWA BARAT TAHUN 2008” 

 

2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak menyimpan, mengalih 

mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy 

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta. 

 

3. Saya bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi, tanpa 

melibatkan pihak Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan 

hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana semestinya. 
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memberikan saran dan pengarahan serta kesediaannya meluangkan waktu 
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    Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua di kemudian hari. 
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