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SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
NASKAH JURNAL PSIKOISLAMIKA

Bersamaan dengan proses submisi naskah, PSIKOSILAMIKA mensyaratkan penulis pertama,
bertindak mewakili semua penulis (jika ada), untuk melengkapi Formulir Publikasi yang terdiri dari:
Kesepakatan Penyerahan Hak Cipta, Pernyataan Etika Publikasi, dan Pernyataan Bebas Konflik
Kepentingan sebagai berikut.
Judul naskah

: Meningkatkan Kemandirian Santri Melalui Konseling Sebaya di Pondok
Pesantren Darunnajah Karangploso Kabupaten Malang

Penulis pertama

: Dr. Elok Halimatus Sa’diyah, M. Si

Penulis lainnya

: Fina Hidayati, S. Psi., MA.

1. Saya menyetujui untuk memberikan naskah dengan judul sebagaimana tersebut di atas kepada
PSIKOISLAMIKA beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). PSIKOISLAMIKA berhak
menyimpan, mengelola, merawat, memperbaiki, serta mempublikasikan naskah tersebut dengan
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Penulis tidak dikenai biaya apapun
untuk proses editorial (mulai dari penyerahan naskah hingga penerbitan).
2. Saya menyatakan bahwa naskah yang diserahkan kepada PSIKOISLAMIKA adalah asli (hasil karya
sendiri dan bukan hasil karya orang lain), belum pernah dipublikasikan di manapun, dan juga tidak
sedang dalam proses untuk diterbitkan pada jurnal lain. Saya juga menjamin bahwa naskah tersebut
tidak berisi material yang melanggar hukum. Jika terdapat konten yang berasal dari sumber yang
memiliki hak cipta, saya telah mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta tersebut dan akan
mengakui serta mencantumkan sumbernya di dalam naskah tersebut.
3. Saya menyatakan bahwa (centang salah satu):
tidak ada pernyataan konflik kepentingan yang perlu dideklarasikan berkaitan dengan
finansial, institusional, maupun hal-hal umum lainnya,
ingin memberitahukan adanya pernyataan konflik kepentingan yang berkaitan dengan halhal tersebut sebelumnya dan dapat dipersepsi memiliki pengaruh terhadap hasil dan
pembahasan yang tertulis pada naskah ini.
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Mohon berikan keterangan potensi konflik kepentingan di bawah ini:

Tidak ada potensi konflik kepentingan pada hasil karya tersebut

Tanda tangan/Signature

:

Nama penulis pertama

: Dr. Elok Halimatus Sa’diyah, M. Si

Institusi

: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor telepon

: 081333318929

Alamat email

: elok@psi.uin-malang.ac.id

Tanggal

: 24 Juni 2020

Formulir yang telah dilengkapi selanjutnya wajib disertakan dalam bentuk PDF ketika
melakukan submisi naskah (pada bagian “add supplementary files”).

