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Etika Publikasi 
Jurnal TEPAT (Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat) merupakan jurnal open-

accessed yang didedikasikan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan pengabdian bersifat 

ilmiah yang menitikberatkan pada aplikasi teknologi dalam masyarakat. Seluruh pihak yang 

terlibat pada proses penerbitan, meliputi tim editor, penulis, reviewer, mitra bestari dan penerbit, 

diwajibkan menyetujui dan menaati etika publikasi jurnal.  

 
 

Tanggung Jawab Editor dan Tim Editor Jurnal TEPAT 

1. Menentukan manuskrip yang layak dilanjutkan untuk diterbitkan. Dalam membuat keputusan 

ini, seluruh manuskrip akan didiskusikan bersama oleh Tim Editor yang juga meninjau dari 

segi originalitas dari manuskrip (tidak ada pelanggaran hak cipta dan bebas plagiat); 

2. Menyediakan tuntunan bagi tim bestari, penulis dan reviewer terkait segala hal yang diharapkan 

dari mereka dan juga deskripsi dari proses review; 

3. Menyediakan tuntunan bagi anggota tim editor baru dan meng-updateI segala perubahan, baik 

perubahan-perubahan peraturan dan perkembangan yang terjadi kepada anggota tim editor 

yang lama; 

4. Mengevaluasi manuskrip secara seksama berdasarkan bidang kepakaran dan aplikasi teknologi 

untuk masyarakat; 

5. Memastikan proses review berjalan sebagaiman mestinya dengan menganut prinsip keadilan; 

6. Memastikan pemilihan reviewer yang sesuai bidang implementasi dari pengabdian masyarakat; 

7. Menjaga keberlangsungan proses pemasukan dan review manuskrip serta pemutakhiran 

database dan website jurnal; 

8. Memastikan manuskrip yang masuk tidak bertentangan etika publikasi dari jurnal TEPAT; 

9. Menerbitkan surat koreksi, klarifikasi, keterangan layak terbit ataupun permintaan maaf jika 

dibutuhkan; 

10. Menentukan tema dari edisi terbitan dan mengkomunikasikan dengan penulis-penulis yang 

berpotensi; 

11. Mengevaluasi manuskrip tanpa memandang ras, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan 

agama, asal etnis, kewarganegaraan, atau filsafat politik penulis; 

12. Memastikan artikel sesuai dengan focus dari jurnal. Tanggapan dari anggota tim editor ataupun 

dari mitra bestari akan dijadikan landasan bagi tim editor untuk menentukan apakah suatu 

artikel dapat diterima (accepted), diterima dengan revisi (accepted with major/minor 

revision), atau ditolak (rejected); 

13. Suatu artikel ditolak untuk dimuat disebabkan oleh berbagai pertimbangan, diantaranya 

dikarenakan artikel tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang mneitikberatkan pada 

aplikasi teknologi untuk kemaslahatan masyarakat, atau dikarenakan penulis menolak untuk 

melakukan saran perbaikan yang diberikan oleh reviewer, anggota tim editor maupun mitra 

bestari tanpa alasan yang logis; 

14. Urutan penerbitan manuskrip disesuaikan dengan urutan masuk dan follow-up revisi artikel 

kepada dewan redaksi. 
 

 

 

Mitra Bestari 

1. Membantu dewan editor dalam penentuan tema per edisi terbitan; 

2. Memberikan masukan baik diminta maupun insiatif sendiri terkait kinerja dewan editor serta 

pengembangan jurnal termasuk, perbaikan peringkat dan akreditasi dari jurnal; 

3. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan dalam koordinasi pelaksanaan jurnal termasuk 

memastikan kolaborasi yang sehat dari dewan direksi, mitra bestari dan reviewer per edisi 

terbitan. 

 

 

Tanggung Jawab Penulis 

1. Melaporkan secara akurat dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan termasuk 

obyektifitas dari kegiatan serta teknologi yang diaplikasikan. Data-data penting harus 
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direpresentasikan secara akurat di dalam manuskrip. Fraudulens atau memberikan pernyataan 

yang tidak akurat secara sengaja merupakan tindakan tidak etis dan tidak dapat ditolerir; 

2. Menjamin originalitas dari manuskrip yang dimasukkan dan tidak memasukkan manuskrip 

yang sama secara bersamaan untuk publikasi yang berbeda. Tidak mengindahkan aturan ini 

merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima; 

3. Memastikan menulis artikel yang original dan segala aktifitas atau perkataan dari penulis atau 

contributor ataupun sumber-sumber lainnya telah direferensi secara jelas dan tertulis; 

4. Menjamin dan mengkonfirmasi bahwa artikel yang dimasukkan adalah artikel yang original 

dan merepresentasikan kegiatan nyata dari penulis; dan tidak pernah diduplikasi atau bebas 

plagiat dari keseluruhan atau sebahagian dari artikel tanpa mensitasi sumber terkait;  

5. Tindakan plagiat dalam segala bentuknya merupakan perilaku tidak etis dan tidak dapat 

ditolerir; 

6. Memastikajn manuskrip tidak dipublikasikan pada tempat lainnya; 

7. Hak cipta hanya dibatasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi secara signifikan kepada 

konsep, desain, pelaksanaan ataupun  interpretasi hasil kegiatan yag dilakukan. Seluruh pihak 

yang berkontibusi secara signifikan seharusnya dimasukkan sebagai penulis tambahan, 

sedangkan yang berpartisipasi pada aspek subtantif tertentu seharusnya dimasukkan pada 

bagian acknowledgement atau dimasukkan dalam contributor; 

8. Penulis utama harus memastikan seluruh penulis lainnya telah dimasukkan dalam nama-nama 

penulis dari manuskrip pada saat memasukkan artikel (meta data), dan telah terdapat 

kesepakatan dari seluruh penulis dalam menyetujui versi akhir dari artikel dan pemasukannya 

untuk publikasi; 

9. Penulis memasukkan ke bagian acknowledgement jika sekiranya pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat mendapatkan dukungan dana dari pihak tertentu; 

10. Jika penulis mendapatkan kesalahan fatal atau ketidakakuratan pada artikelnya sendiri, maka 

telah menjadi kewajiban penulis untuk menginformasikan secepatnya kepada editor jurnal dan 

bekerjasama dengan mereka dalam memperbaiki kesalahan pada manuskrip. 
 


