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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI
Judul Jurnal: JURNAL TEOLOGI SOLA EXPERIENTIA
Untuk keuntungan dan perlindungan hak dan kewajiban bersama antara penulis dan penerbit, maka
perlu sebuah pernyataan tertulis yang formal tentang persetujuannya sebelum publikasi Jurnal
tersebut.
Surat Pernyataan yang ditandatangani memastikan bahwa UPI STT Jakarta (lebih lanjut disebut
“Penerbit”) memiliki izin Penulis untuk menerbitkan Artikel yang dimaksud.
Dengan ini Penerbit meminta Penulis untuk melengkapi dan mengembalikan formulis ini segera
untuk memastikan kelangsungan penerbitan artikel yang dimaksud.
Penulis(-penulis):
............................................................................................................................................................
Judul Artikel:
............................................................................................................................................................
Institusi yang mendukung (jika ada):
............................................................................................................................................................
1. Penulis, atau jika dipandang perlu Institusi di mana Penulis bekerja, dengan ini memberikan
kepada Penerbit hak non-eksklusif untuk menerbitkan Artikel yang disebut di atas. Penerbit akan
memiliki hak untuk menerbitkan, dan/atau hak penerbitan di seluruh dunia selama masa berlaku hak
cipta termasuk pembaruan dan perpanjangan hak cipta, dari Artikel yang disebut di atas dan/atau
terjemahan keseluruhan atau sebagian dari padanya, tanpa batas, setiap bagian penting, dalam
bentuk jurnal dan lainnya, termasuk, bentuk mekanis, digital, reproduksi elektronik dan visual,
tempat unggah dan unduh elektronik, termasuk pengiriman internet dan intranet dan segala bentuk
publikasi elektronik yang ada sekarang atau yang akan diciptakan di masa depan.
2. Penulis paham dan sepenuhnya mendukung bahwa Penerbit akan menerbitkan Artikel dalam
Jurnal Sola Experientia yang akan didistribusikan secara komersial kepada pembacanya.
3. Penulis tetap memiliki hak untuk mengirim atau menyimpan Artikel, termasuk dengan Institusi
yang membiayai penelitiannya, selama penyimpanan dan pengiriman itu tidak memiliki tujuan
komersial. Penulis akan memastikan bahwa Jurnal dan Penerbit akan disebut dalam pengiriman
tersebut.

4. Penulis memiliki hak untuk menerbitkan Artikel dalam kumpulan karyanya sendiri.
5. Penulis menjamin dan menyatakan bahwa Artikel tidak mengutip atau menggunakan hak cipta
orang lain, dan tidak mengandung materi yang meniru, merendahkan, tidak senonoh, atau tidak
sesuai dengan hukum, bahwa dia adalah penulis atau pemilik eksklusif dari hak yang disampaikan
kepada Penerbit di sini, dan bahwa dia telah memeroleh izin dari pemegang hak cipta dari
perwakilan orang yang materinya digunakan ketika menggunakan materi yang memiliki hak cipta
atau menggunakan sebuah tabel atau ilustrasi untuk menerbitkan Artikel dalam bentuk cetak dan
elektronik. Penulis tidak akan menuntut atau menyalahkan Penerbit untuk kerusakan, kehilangan,
atau biaya yang muncul dari delik hukum pihak ketiga untuk penggunaan hak cipta yang muncul dari
pelanggaran sebagai akibat dari penerbitan Artikel. Artikel ini disampaikan kepada Penerbit bebas
dari biaya hak cipta.
7. Penulis menjamin bahwa Artikel yang dikirim ke Jurnal belum pernah diterbitkan di tempat lain,
atau kalau memang sudah pernah diterbitkan, maka semua izin untuk menerbitkannya kembali
sudah diperoleh dan disediakan ke Penerbut bersama dengan pernyataan asli dari penggunaan hak
cipta yang ada.
8. Penulis menyatakan bahwa semua nama yang dicantumkan sebagai penulis sekunder dari artikel
sudah tahu dan setuju akan penamaan yang akan diberikan.
9. Penerbit memiliki hak untuk melindungi Artikel dari penggunaan yang tanpa izin dan untuk
menggunakannya dalam bentuk elektronik, fotokopi resmi, edisi mikrofilm, cetak ulang,
penerjemahan, dan penggunaannya dalam sumber informasi sekunder seperti pusat data yang
mencantumkan abstrak dan indeks.
Nama
............................................................................................................................................................
Tanggal
............................................................................................................................................................
Surel
............................................................................................................................................................
Tanda tangan
............................................................................................................................................................
Akan ditandatangani oleh Penulis, juga atas nama semua penulis sekunder, dan/atau institusi
penyandang dana atau pemberi kerja yang memiliki hak cipta atas karya ini.
Pihak yang termasuk dalam hak cipta
Hak cipta Artikel ini adalah milik
Nama........................................................................................................

(Beri indikasi nama penulis atau institusi penyandang dana yang memiliki hak ciptanya)

Kembalikan setelah diisi
Pos darat:
UPI STT JAKARTA - JURNAL TEOLOGI SOLA EXPERIENTIA
Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta 10320, Indonesia
Dari pengirim ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Institutisi ….…………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Alamat …….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Kota ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Negara ……………………………………………………………………………………… Kode Pos …..……………………….…………
Email ………………………………………………………………………………………………………………...……………….………………

Atau melalui
Email: upi@sttjakarta.ac.id or jurnal@sttjakarta.ac.id
Fax: +62-21-315 3781

