Surat Pengantar

C3(oS(~

Bandung, .................... .... ..

J<epada Yth.
Redaksi Jurnal OBGYNIA
di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan 1 (satu) set artikel penelitian dengan judul:
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Pedu diketahui bahwa naskah artikel :
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Tidak mengandung fabrikasi dan/atau falsifikasi data

2.

Bukan merupakan hasil plagiat dan tidak mengandung unsur plagiat

3.

Tidak sedang diproses untuk diterbitkan dalam bentuk apapun
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Tidak sedang dikirimkan ke berkala lain untuk dipertimbangkan pemuatannya
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Semua nama yang tercantum dalam baris kepemilikan memang berhak menjadi
pengarang sesuai dengan Vancouver Convention on Coauthorship dan sudah
menyetujui bentuk akhir naskah yang diajukan

Besar harapan kami agar artikel penelitian ini dapat dimuat di Online Jurnal Obgynia
edisi mendatang . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.
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Telah dikoreksi dan disetujui oleh penulis pembantu untuk dimuat pada Jurnal OBGYNIA.
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