
Jakarta, 19 September 2018

No. : 0005.26230178/JI.3.1/SK.ISSN/2018.09
Hal. : SK Penerbitan ISSN no. 2623-0178

Kepada Yth.,
Penanggung-jawab / Pemimpin Redaksi
“Medina-Te : Jurnal Studi Islam”

Program Pascasarjana, Univ. Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3.5 Palembang 30126
Tel : 0853 7787 2672
Fax :
Surat-e : medinate@radenfatah.ac.id

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

sebagai

Pusat Nasional ISSN (International Standard Serial Number) untuk Indonesia yang berpusat di Paris, dengan
ini memberikan ISSN (International Standard Serial Number) kepada terbitan berkala di bawah ini :

Judul : Medina-Te : Jurnal Studi Islam
ISSN : 2623-0178 (media online)

Mulai edisi Vol. 17, No. 2, Desember 2018
Penerbit : Program Pascasarjana, Univ. Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Sebagai syarat setelah memperoleh ISSN, penerbit diwajibkan :

1. Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul dan halaman daftar
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4. Apabila judul dan atau sub judul terbitan diganti, pengelola terbitan harus segera melaporkan ke PDII
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kedua media terbitan tersebut harus didaftarkan ISSN nya secara terpisah.

6. ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya nomor tersebut dan tidak berlaku
mundur. Penerbit atau pengelola terbitan berkala tidak berhak mencantumkan ISSN yang dimaksud
pada terbitan terdahulu.
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