Surat Lamaran

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Yth. Editor Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI)
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan surat ini kami bermaksud untuk mengajukan laporan penelitian untuk dipublikasikan

dalam Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) periode terdekat. Penelitian kami

ini berjudul

"Efektivitas Lidokain Intravena untuk Mengurangi Nyeri pada Pemberian

Ilrip KCI

melalui Akses Yena Perifer'o yang dilaksanakan di RS Akademik UGM pada bulan Agustus
hingga Desernber 2018. Penelitian ini beranggotakan:

1.

I
: dr. Kamala Kan Nur Azza, Sp.An, M.Sc.
Tempat bekerja : Dokter Anastesi dan Kepala Instalasi Anestesiologi dan

Penulis

Terapi Intensif RS Akademik UGM Yogyakarta

e-mail
2. Penulis II
Tempat bekerja

:kamalakan99@gmail.com
: dr. Noor

Alia Susianti

: Asisten peneliti Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif RS

Akademik UGM Yogyakarta

e-mail
:noor.alia93@gmail.com
3. Penulis III
: Rizki Puji Agustin, S.Kep., Ners
Tempat bekerja : Perawat Instalasi Anestesiologi

dan Terapi Intensif

RS

dan Terapi Intensif

RS

dan Terapi Intensif

RS

Akademik UGM Yogyakarta

e-mail
:rp.agustin@ugm.ac.id
4. Penulis IV
: Uswathon Khasanah, S.Kep., Ners
Tempat bekerja : Perawat Instalasi Anestesiologi
Akademik UGM Yogyakarta

e-mail
:uswathon_rsa@ugm.ac.id
5. Penulis V
: Lina Andarwanti, S.Kep., Ners
Tempat bekerja : Perawat Instalasi Anestesiologi
Akademik UGM Yogyakarta

e-mail

: linaandarwanti@ugm.ac.id

6. Penulis VI
Tempat

: Widia Yuniatun" S.Kep., Ners

bekerja :

Perawat Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif RS

Akademik UGM Yogyakarta

e-mail

: widia.yuniatun@ugm.ac.id

Besar harapan kamr, supaya laporan penelitian kami dapat dipublikasikan dalam Jurnal
Anastesiologi Indonesia (JAI). Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Peneliti Pertama,

rA

l-/

(Kamala KanNur Azza)

Surat Pemyataan

Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

:KamalaKanNurAzza

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Pertama
Menyatakan bahwa:

L

Semua penulis yang tercantum namanya dalam publikasi

ini berkontribusi

dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

2.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalam

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan ke Jurnal

Anastesiologi Indonesia (JAI) ini belum pernah

dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan

ke jurnal lain

untuk

dipublikasikan

4.

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain.

5.

Setelah

jurnal ini diterbitkan oleh penerbit, maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI).

6.

Semua yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi

tanggungiarvab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.

Yogyakart4 17 Juni 2019
Yang membuat Pernyataan

/-<
(KamalaKanNur Azza)

Surat Pernyataan
Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

:

Noor Alia Susianti

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Kedua
Menyatakan bahwa:

1. Semua penulis yang tercantum

namanya dalam publikasi

ini berkontribusi dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

2.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalarl

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan

ke Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini belum pernah

dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan

ke jurnal lain

untuk

dipublikasikan.

4.

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain.

5.

Setelah

jurnal ini diterbilkan oleh penerbit, maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI).

6.

Semua yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi tanggungjawab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.

Yogyakarta,1l Jum2079
Yang membuat Pernyataan

aqillo* *J",0

Surat Pernyataan

Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

:

Rizki Puji Agustin

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Ketiga
Menyatakan bahwa:

1.

Semua penulis yang tercantum namanya dalam publikasi

ini berkontribusi

dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

2.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalam

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan

ke Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini belum pernah

dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan

ke jurnal lain

untuk

dipublikasikan.

4.

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia {JAI) ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain

5.

Setelah jurnal

ini diterbitkan oleh penerbit,

maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI).

6.

Semua yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi

tanggungjawab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.
Yogyakarta, 17 Juni 2019
Yang membuat Pernyataan

Erzki Puji Agustin)

Surat Pernyataan

Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:
: Uswathon Khasanah

Nama

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Keempat
Menyatakan bahwa:

1.

Semua penuiis yang tercantum namanya dalam publikasi

ini berkontribusi

dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

Z.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalam

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan ke Jurnal Anastesiologi

Indonesia (JAI) ini belum pernah

dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan

ke jurnal lain

untuk

dipublikasikan

4,

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain'

5.

Setelah

jurnal ini diterbitkan oleh penerbit, maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurn*l Anastesiologi Indonesia (JAJ).

6.

Sernga yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi

tanggungjawab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.

Yogyakart4 17 Juni 2019
Yang membuat Pernyataan

W
(Uswathon Khasanah)

Surat Pernyataan
Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Lina Andarwanti

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Kelima
Menyatakan bahwa:

1.

Semua penulis yang tercanium namanya dalam publikasi

ini berkontribusi

dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

2.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalam

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan ke Jurnal Anastesiologi

ini belum pernah
dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk
Indonesia (JAI)

dipublikasikan

4.

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI) ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain.

5.

Setelah jurnal

ini diterbitkan oleh penerbit,

maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI).

6.

Semua yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi

tanggungjawab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar*benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.
Yogyakart4 17 Juni 2019
Yang membuat Pernyataan

(Lina Andarwanti)

Surat Pernyataan

Dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Widia Yuniattrn

Kedudukan dalam Publikasi : Penulis Keenam
Menyatakan bahwa:

1.

Semua penulis yang tercantum rurmanya dalam publikasi

ini berkontribusi dalam

penelitian dan proses penulisan publikasi ini.

2.

Tidak ada nama yang tidak terlibat tetapi dicantumkan dalam penelitian ini atau tidak
ada nama yang seharusnya terlibat dalam penelitian tetapi tidak dicantumkan dalam

penulisan publikasi ini.

3. Artikel yang dikirimkan ke Jurnal Anastesiologi

Indonesia (JAI) ini belum pernah

dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan

ke jurnal lain

untuk

dipublikasikan

4.

Artikel yang dikirimkan Jurnal Anastesiologi Indonesia (JA$ ini sudah medapatkan
persetujuan dari penulis yang lain

5.

Setelah

jurnal ini diterbitkan oleh penerbit, maka hak cipta dari penelitian ini

dialihkan kepada Jurnal Anastesiologi Indonesia (JAI).

6.

Senrua yang tertulis dan disampaikan dalam penelitian

ini menjadi

tanggungjawab

penulis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun.

Yogyakart4 17 Juni 2019
Yang membuat Pernyataan

(Widia Yuniatun)

Lembar Pernyataan
Fada lembar pernyataan

ini saya selaku peneliti utama, yang bertandatangan di bawah ini:
: Kamala Kan

Nama

Nur Azza

Menyatakan bahwa:

Naskah publikasi yang sudah kami susun untuk diterbitkan dalam Jurnal Anastesiologi
Indonesia (JAI) ini sudah mengikuti kaidah kaidah yang telah ditetapkan dalam author
guidelines seperti yang tercantum dalam web, antara lain:

1.

2.

Bahwa tidak ada konflik kepentingan apapun di dalam penulisan ataupun pelaksanaan
penelitian ini.
Semua biaya dari penelitian ini dibiayai oleh: Dana RKAT RS AKADEMIK UGM
tahuun 20 I 8 dengan Kontrak Penelitian Nomor : 44II{/RSA-UGIWVI/20 1 8

3. Abstrak berbahasa Inggris terdiri atas 250 kata
4. Abstrak berbahasa Indonesia terdiri atas245 kata
5. Badan artikel terdiri atas 3.349 kata
6. Penyusunan referensi dalam arlikel ini dengan menggunakan

program mendeley

Berikut lembar pernyataan ini saya buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Juni 2019

(Kamala KanNur Azza)

