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Petunjuk Penulisan dan Kirim Artikel Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
Mulai Penerbitan Nomor 4(4) Tahun 2016 (14pt Bold)
Nama Penulis Pertama1), Nama Penulis Kedua *,2) (10pt)
1)

Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275 (10pt Normal Italic)
2)
Jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275 (10pt Normal Italic)
Hapus kalimat di baris ini, namun biarkan baris ini tetap ada.
Abstract - This abstract section should be typed in Italic
10 pt font and number of words of 100-150. If article is
written in Indonesian, the abstract should be typed in
English and Indonesian. Meanwhile, if article is written
in English, the abstract should be typed in English only.
The abstract should be typed as concise as possible and
should be composed of: problem statement, method,
scientific finding results, and short conclusion. The
abstract should be typed in one paragraph only and twocolumns format. All sections in the manuscript should
be typed using Times New Roman font.
Keywords - author guidelines; JTSiskom; article template

dan pengembangan di bidang teknologi dan sistem
komputer. JTSiskom diterbitkan oleh Program Studi
Sistem Komputer Universitas Diponegoro. JTSiskom
menerima manuskrip atau artikel dalam bidang
teknik/rekayasa dari berbagai kalangan akademisi dan
peneliti baik nasional maupun internasional.
Artikel-artikel yang dimuat di JTSiskom adalah
artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh
penelaah internal. Keputusan diterima atau tidaknya suatu
artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan
Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari para
penelaah.

Abstrak - Bagian abstrak ini harus ditulis dengan huruf
miring 10pt dan dengan jumlah kata 100-150. Jika
artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus
ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika artikel
ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus ditulis
hanya dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis
seringkas mungkin dan harus tersusun atas rumusan
masalah, metodologi, hasil penemuan/pengembangan
dan kesimpulan ringkas. Abstrak harus ditulis dalam
satu paragraf dengan format 2 kolom. Semua bagian
dalam artikel harus ditulis menggunakan huruf Times
New Roman.
Kata Kunci - petunjuk penulis; JTSiskom; template artikel
I. PENDAHULUAN

II. PENULISAN JUDUL, NAMA DAN AFILIASI PENULIS

Dokumen ini adalah petunjuk penulis dan template
artikel yang baru untuk Jurnal Teknologi dan Sistem
Komputer
(JTSiskom,
ISSN
2338-0403,
http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom)
di
penerbitan mulai Volume 4, Nomor 4, Tahun 2016.
Artikel harus dimulai dengan judul artikel diikuti dengan
semua penulis, afiliasi penulis, abstrak, kata kunci, isi,
ucapan terima kasih dan daftar referensi.
JTSiskom adalah reviewed journal yang
mempublikasikan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian
*) penulis korespondensi (Nama Penulis)
Email: penulis@undip.ac.id
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Judul artikel, nama penulis (tanpa gelar akademis),
afiliasi dan alamat afiliasi penulis ditulis rata tengah pada
halaman pertama di bawah judul artikel. Jarak antar baris
antara judul dan nama penulis adalah 2 spasi, sedangkan
jarak antara alamat afiliasi penulis dan judul abstrak
adalah 1 spasi. Kata kunci harus dituliskan di bawah teks
abstrak untuk masing-masing bahasa, disusun urut abjad
dan dipisahkan oleh tanda titik koma dengan jumlah kata
3-5 kata. Untuk artikel yang ditulis dalam bahasa
Indonesia, tuliskan terjemahan judul dalam bahasa Inggris
di bagian awal teks abstrak berbahasa Inggris (lihat contoh
di atas).
Penulis
Penanggungjawab
atau
Penulis
Korespondensi atau Corresponding Author harus ditandai
dengan tanda asterisk diikuti tanda koma “*)”. Di bagian
bawah kolom kiri halaman pertama harus dituliskan tanda
Penulis Penanggungjawab atau Penulis Korespondensi
atau Corresponding Author dan dituliskan pula alamat
emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel
dan keputusan akhir hanya akan disampaikan melalui
email penulis korespondensi.
Jika penulis lebih dari satu, tuliskan nama-nama
penulis dengan dipisahkan oleh koma (,). Jika nama
penulis terdiri dari dua kata, kata pertama penulis (first
name) sebaiknya tidak disingkat. Jika nama penulis hanya
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terdiri dari satu kata, tuliskan nama sebenarnya dalam
satu kata, namun demikian di versi online (HTML) akan
dituliskan dalam dua kata yang berisi nama yang sama
(berulang) untuk keperluan indeksasi metadata.
Jika penulis mempunyai lebih dari satu afiliasi,
tuliskan afiliasi tersebut secara berurutan. Beri tanda
superscript menggunakan nomor diikuti tanda tutup
kurung, misalnya 1), di belakang nama penulis (lihat
contoh).
III. PETUNJUK UMUM PENULISAN NASKAH
MANUSKRIP
Naskah manuskrip yang sudah memenuhi
petunjuk penulisan JTSiskom (dalam format MS
Word/Openoffice Writer, gunakan template artikel ini)
harus dikirimkan melalui Online Submission System di
portal
E-Journal
JTSiskom
(http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom) setelah
mendaftarkan sebagai Penulis di bagian “Register”.
Petunjuk submit manuskrip secara daring dapat dilihat di
bagian Petunjuk Submit Online di bawah. Naskah
manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan
JTSiskom akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu
sebelum dilanjutkan proses penelaahan.
Naskah yang ditulis harus mengandung
komponen-komponen artikel ilmiah berikut, yaitu: (a)
Judul Artikel, (b) Nama Penulis (tanpa gelar), (c)
Alamat Afiliasi Penulis, (d) Abstrak dan Kata Kunci, (e)
Pendahuluan, (f) Metode dan Bahan, (g) Hasil dan
Pembahasan, (h) Kesimpulan, (i) Ucapan terima kasih
(jika ada), dan (j) Daftar Pustaka.
Penulisan bab di bagian isi artikel, yaitu
Pendahuluan, Metode dan Bahan, Hasil dan
Pembahasan, dan Kesimpulan, harus diberi nomor urut
format angka Romawi berurut dimulai dari angka satu.
Bab ditulis dengan huruf tebal dengan format Title Case
dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Subbab ditulis
dengan huruf tebal dengan format Sentence case dan
disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran
level satu menggunakan format huruf kapital mulai
dari A. Penggunaan subbab sebaiknya diminimalkan.
Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia
atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum
10 halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah
manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam
bentuk siap cetak (Camera ready). Artikel harus ditulis
dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan
dengan format margin kiri 25 mm, margin kanan 20
mm, margin bawah 20 mm, dan margin atas 30 mm.
Naskah harus ditulis dengan jenis huruf Times New
Roman dengan ukuran font 10 pt (kecuali judul artikel,
nama penulis dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan
dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel,
nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah
sejauh 10 mm.
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Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf
miring (Italic). Sebaiknya hindari penggunaan istilah
asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru
dimulai 10 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf
tidak diberi spasi antara. Semua bilangan ditulis dengan
angka arab, kecuali pada awal kalimat.
Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok
teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap
gambar harus diberi judul gambar (Figure Caption) di
sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut
angka Arab diikuti dengan judul gambar, seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1. Setiap tabel harus diberi
judul tabel (Table Caption) dan bernomor urut angka
Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul
tabel, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. Gambargambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas
(ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin
tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema
sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok
teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah
halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis
vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan
tetapi hanya yang penting-penting saja.

Gambar 1. Contoh gambar atau ilustrasi[1]
Tabel 1. Daftar jurnal-jurnal bereputasi internasional di
Fakultas Teknik Undip [2]
No
Nama Jurnal
Penerbit
1 Bulletin of Chemical
Teknik Kimia
Reaction Engineering &
Catalysis
2 International Journal of
Teknik Kimia
Science and Engineering
3 International Journal of
Teknik Kimia
Renewable Energy
Development
4 Waste Technology
Teknik Kimia
IV. PETUNJUK KHUSUS PENULISAN ISI NASKAH
MANUSKRIP
Judul Artikel: Judul Artikel harus dituliskan
secara singkat dan jelas, dan harus menunjukkan dengan
tepat masalah yang hendak dikemukakan, tidak memberi
peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan
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huruf kecil dan di tengah paragraf. Judul artikel tidak
boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum
digunakan. Kemukakan terlebih dahulu gagasan utama
artikel baru diikuti dengan penjelasan lain.
Abstrak: Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris
dan Indonesia jika artikel berbahasa Indonesia. Jika
artikel berbahasa Inggris, cukup tuliskan dalam Inggris.
Jumlah kata dibatasi maksimal 150. Abstrak berisi
ringkasan dari artikel, meliputi rumusan masalah,
metodologi, hasil penemuan dan kesimpulan ringkas
penelitian. Kata kunci Inggris sebanyak 3-5 kata kunci
disisipkan setelah abstrak Inggris, sedangkan kata kunci
Indonesia setelah abstrak Indonesia. Tiap kata kunci
dipisahkan dengan tanda titik koma (;).
Pendahuluan: Pendahuluan harus berisi (secara
berurutan) latar belakang umum, kajian literatur
terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan
kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan
ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di
bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian
artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak
diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di
laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk
kajian literatur terdahulu (state of the art) untuk
menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut. Penulis
harus menghindari duplikasi/pengulangan penjelasan
yang tidak perlu atas karya sendiri/orang lain yang telah
diterbitkan.
Metode
Penelitian:
Metode
penelitian
menjelaskan tahapan penelitian atau pengembangan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran
penelitian. Tiap tahap dijelaskan secara ringkas,
misalnya tiap tahap dalam satu paragraf. Informasikan
juga bahan/materi/platform yang digunakan dalam
penelitian, meliputi subjek/bahan yang diteliti, alat /
perangkat lunak bantu yang digunakan, rancangan
percobaan atau desain yang digunakan, teknik
pengambilan sampel, rencana pengujian (variabel yang
akan diukur dan teknik mengambil data), analisis dan
model statistik yang digunakan.
Hasil dan Pembahasan: Hasil dan pembahasan
berisi hasil-hasil temuan penelitian/pengembangan dan
pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan
ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang
oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang
dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian
yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus
dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan
ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi?
Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan
tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya
deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena
dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan
juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti
lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian
Copyright ©2017, JTSiskom, e-ISSN:2338-0403

dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di
bagian pendahuluan.
Kesimpulan:
Kesimpulan
menggambarkan
jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau
temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi
perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih
kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan
di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir
kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan
dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari
penelitian tersebut.
Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih
terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau
donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan
kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan
penelitian.
Daftar Pustaka: Semua rujukan-rujukan yang
diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian
Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustakapustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal
ilmiah) diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir.
Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar
pustaka acuan. Penulisan sistem rujukan di dalam teks
artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya
menggunakan program aplikasi manajemen referensi
misalnya Mendeley, EndNote dan Zotero.
V. PANDUAN PENULISAN PERSAMAAN
Setiap persamaan ditulis rata tengah kolom dan
diberi nomor yang ditulis di dalam kurung dan
ditempatkan di bagian akhir margin kanan. Persamaan
harus dituliskan menggunakan Equation Editor dalam
MS Word atau Open Office.

dS S 0 S
kSX
= − −
dt τ θ c Y ( K m +S )

(1)

VI. PANDUAN PENULISAN KUTIPAN/RUJUKAN DALAM
TEKS ARTIKEL DAN DAFTAR REFERENSI
Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan
dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan
sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam
uraian/teks adalah sesuai dengan format IEEE
(numbering). Angka untuk tiap item rujukan ditulis
dalam tanda kurung siku, misalnya [1]. Beberapa
rujukan dapat dituliskan dengan kurung siku terpisah,
misalnya [2],[4],[6-7]. Lihat penjelasan lengkap di
http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE/home.
Penulisan
Daftar
Pustaka
sebaiknya
menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti
Mendeley, End Note, Zotero, atau lainnya. Contoh
rujukan dan daftar referensi dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
 contoh buku[1-3]
 contoh chapter buku[4-5]
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contoh artikel jurnal online / e-journal[6-8]
contoh artikel jurnal cetak [9-10]
contoh artikel konferensi[11-14]
contoh paten[15]
contoh halaman web [16-18]
contoh datasheet[19]
contoh thesis[20-21]
contoh technical report[22]
contoh standard[23]

VII. PETUNJUK SUBMIT MANUSKRIP SECARA ONLINE
Naskah manuskrip harus dikirimkan secara
online dengan prosedur sebagai berikut:
1. Pengiriman naskah manuskrip dilakukan dengan
Online Submission System di portal E-Journal
(http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom)
2. Pertama Penulis mendaftarkan sebagai Penulis
(mencentang role sebagai Author) di bagian
“Register”
atau
alamat:
http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/user/r
egister
3. Setelah Penulis login sebagai Author, klik di “New
Submission”. Tahapan submit artikel terdiri dari 5
tahapan, yaitu: (1). Start, (2). Upload Submission,
(3). Enter Metadata, (4). Upload Supplementary
Files, (5). Confirmation
4. Di bagian Start, pilih Jurnal Section (Full Article),
centang semua ceklist.
5. Di bagian Upload Submission, silakan unggah file
manuskrip artikel dalam MS Word di bagian ini.
6. Di bagian Enter Metadata, masukkan data-data
semua Penulis dan afiliasinya, diikuti dengan judul
dan abstrak, dan indexing keywords.
7. Di
bagian
Upload
Supplementary
Files,
diperbolehkan
mengunggah
file
data-data
pendukung atau surat pengantar atau dokumen
lainnya.
8. Di bagian Confirmation, silakan klik “Finish
Submission” jika semua data sudah benar.
9. Jika penulis kesulitan dalam proses pengiriman
naskah melalui sistem daring, naskah manuskrip
dapat juga dikirimkan melalui E-mail ke email
Editorial JTSiskom (siskom@undip.ac.id ), namun
demikian metode ini tidak direkomendasikan.
VIII. KESIMPULAN
Setiap artikel yang dikirimkan ke kantor editorial
JTSiskom harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika
artikel tersebut tidak sesuai dengan panduan ini maka
tulisan akan dikembalikan sebelum ditelaah lebih lanjut.
Kesimpulan menggambarkan jawaban dari
hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah
yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan
dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan
hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau
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hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat
juga dituliskan hal-hal yang akan/perlu dilakukan terkait
dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.
Kesimpulan dinyatakan sebagai paragraf.
Numbering atau itemize tidak diperkenankan di bab ini.
Subbab (misalnya 7.1 Kesimpulan, 7.2 Saran) juga tidak
diperkenankan dalam bab ini.
UCAPAN TERIMA KASIH
Bagian ini menyatakan ucapan terima kasih
kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan
penelitian, misalnya laboratorium tempat penelitian.
Sebutkan perannya secara ringkas. Dosen yang menjadi
penulis tidak perlu dicantumkan di sini.
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(Copyright Transfer Agreement)
Penulis yang mengirimkan naskah harus memahami bahwa jika diterima untuk dipublikasikan, hak
cipta dari artikel adalah milik JTSiskom dan Departemen Sistem Komputer Universitas Diponegoro
sebagai penerbit jurnal.
Hak cipta (copyright) meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan memberikan artikel dalam semua
bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm dan setiap reproduksi lain yang sejenis, serta
terjemahan. Penulis mempunyai hak untuk hal-hal berikut:
1. menggandakan seluruh atau sebagian materi yang dipublikasikan untuk digunakan oleh penulis
sendiri sebagai bahan pengajaran di kelas atau bahan presentasi lisan dalam berbagai forum;
2. menggunakan kembali sebagian atau keseluruhan materi sebagai bahan kompilasi bagi karya
tulis penulis;
3. membuat salinan dari bahan yang dipublikasikan untuk didistribusikan di lingkungan institusi
tempat penulis bekerja.
JTSiskom dan Departemen Sistem Komputer Universitas Diponegoro serta Editor melakukan segala
upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat atau pernyataan yang salah atau menyesatkan
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tersedia di https://goo.gl/Grs9qr. Formulir dikirimkan sebagai file supplementary saat pengiriman
artikel atau ke email jtsiskom@ce.undip.ac.id.

Copyright ©2017, JTSiskom, e-ISSN:2338-0403

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 5(2), 2017, App. 7

Tersedia online di http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom

JURNAL TEKNOLOGI DAN SISTEM KOMPUTER
PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA
(COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama semua penulis, dengan ini menyatakan bahwa artikel
berikut adalah karya tulis orisinil dari penulis dan belum pernah dipublikasikan.
Judul Artikel

:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Penulis

:

1.
2.
3.

Organisasi atau institusi
afiliasi

:

........................................................................................
........................................................................................

Jika artikel ini diterima untuk dipublikasikan dalam nomor terbitan di Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
(JTSiskom), maka saya dengan ini menyerahkan semua hak cipta (copyright) kepada JTSiskom dan
Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal.
Hak cipta meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan memberikan artikel dalam semua bentuk dan
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3) membuat salinan dari bahan yang dipublikasikan untuk didistribusikan di lingkungan institusi tempat
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Nama penulis
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Tanda tangan penulis utama: (menggunakan tulisan tangan)
Catatan: Bilamana artikel anda tidak diterima maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pernyataan Etika Publikasi
Tersedia online: http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/about/editorialPolicies#custom-1
Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer (JTSiskom, e-ISSN: 2338-0403) adalah jurnal ter-review yang
diterbitkan oleh Departemen Teknik Sistem Komputer, Universitas Diponegoro. Pernyataan ini menjelaskan
perilaku etika dari semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sebuah artikel di jurnal ini, termasuk
penulis, ketua editor, Dewan Editorial, reviewer dan penerbit. Pernyataan ini didasarkan pada Pedoman Praktik
Terbaik untuk Editor Journal COPE.

Pedoman Etika untuk Publikasi Jurnal
Publikasi sebuah artikel di jurnal JTSiskom ter-review merupakan bangunan penting dalam pengembangan
jaringan pengetahuan yang koheren dan diakui. Ini adalah refleksi langsung dari kualitas karya penulis dan
lembaga yang mendukung mereka. Artikel-artikel yang ter-review mendukung dan mewujudkan metode ilmiah.
Oleh karena itu, penting untuk menyepakati standar perilaku etika yang diharapkan untuk semua pihak yang
terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, mitra bestari, penerbit dan masyarakat.
Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal JTSiskom mengambil
tugas memelihara semua tahap penerbitan dengan sangat serius dan kami menyadari etika dan tanggung jawab
kami lainnya. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa iklan, cetak ulang atau pendapatan komersial
lainnya tidak berdampak atau mempengaruhi keputusan editorial. Selain itu, Departemen Teknik Sistem
Komputer Universitas Diponegoro dan Dewan Editorial akan membantu dalam komunikasi dengan jurnal
dan/atau penerbit lain, yang mana ini berguna dan diperlukan.

Keputusan Publikasi
Editor JTSiskom bertanggung jawab untuk memutuskan artikel terkirim mana yang harus diterbitkan. Validasi
pekerjaan tersebut dan pentingnya bagi peneliti dan pembaca harus selalu mendorong keputusan tersebut. Para
editor dapat dipandu oleh kebijakan dari dewan editor jurnal dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku,
seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Para editor dapat berunding dengan editor
lain atau mitra bestari dalam membuat keputusan ini.

Aspek Keadilan
Editor setiap saat mengevaluasi naskah untuk konten intelektual penulis tanpa memandang ras, jenis kelamin,
orientasi seksual, keyakinan agama, etnis, kewarganegaraan, atau pandangan politik dari para penulis.

Kerahasiaan
Editor dan setiap staf editorial harus tidak mengungkapkan informasi apapun tentang naskah terkirim kepada
orang lain selain penulis, reviewer, calon reviewer, dewan editor lainnya yang sesuai, dan penerbit, yang sesuai.

Copyright ©2017, JTSiskom, e-ISSN:2338-0403

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 5(2), 2017, App. 6

Tersedia online di http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom

Pengungkapan dan Konflik Kepentingan
Bahan yang tidak dipublikasikan dalam sebuah naskah yang diajukan tidak boleh digunakan dalam penelitian
editor sendiri tanpa persetujuan tertulis dari penulis.

Tugas Reviewer
Kontribusi untuk Keputusan Editorial
Mitra bestari membantu editor dalam membuat keputusan editorial dan dapat membantu penulis dalam
meningkatkan kualitas manuskrip melalui editor.
Kecepatan
Setiap reviewer yang dipilih yang merasa tidak memenuhi syarat / minat untuk menelaah manuskrip atau
tidak mempunyai cukup waktu untuk menelaah harus segera memberitahu editor dan undur diri dari proses
peninjauan.
Kerahasiaan
Setiap manuskrip diterima untuk di-review harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia. Manuskrip harus
tidak disebarkan atau didiskusikan dengan orang lain kecuali diizinkan oleh editor.
Standar Objektivitas
Review harus dilakukan secara objektif. Kritik pribadi dari penulis adalah tidak pantas untuk disampaikan.
Reviewer harus menyatakan pandangan mereka secara jelas dengan argumen yang mendukung.
Pengakuan Sumber
Reviewer harus mengidentifikasi karya telah terbit yang relevan yang belum dikutip oleh penulis. Pernyataan
bahwa observasi, derivasi, atau argumen telah dilaporkan sebelumnya harus disertai dengan kutipan yang
relevan. Reviewer juga harus menyatakan ke editor jika ada kesamaan substansial atau tumpang tindih antara
naskah yang dipertimbangkan dan setiap artikel lain yang diterbitkan.
Pengungkapan dan Benturan Kepentingan
Informasi atau ide yang diperoleh dalam proses review harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan
untuk keuntungan pribadi. Reviewer harus menolak naskah di mana mereka memiliki konflik kepentingan
akibat kompetisi, kolaborasi, atau hubungan dan koneksi lainnya dengan salah satu penulis, perusahaan, atau
lembaga yang berkaitan dengan manuskrip.

Tugas Penulis
Standar Pelaporan
Penulis laporan penelitian asli harus menyajikan laporan yang akurat dari pekerjaan yang dilakukan serta
diskusi objektif dari signifikansi risetnya. Data yang mendasari harus disertakan secara akurat di manuskrip.
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Sebuah manuskrip harus mengandung detail dan referensi yang cukup untuk mengizinkan orang lain untuk
meniru pekerjaan. Laporan penipuan atau pemberian informasi tidak akurat secara sengaja merupakan
perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima.
Akses Data dan Retensi
Penulis diminta untuk memberikan data mentah yang terkait dengan manuskrip untuk editorial, dan harus
siap untuk menyediakan akses publik terhadap data tersebut (konsisten dengan ALPSP-STM Pernyataan Data
dan Database), jika memungkinkan, dan harus dalam hal apapun untuk menyimpan data tersebut setelah
publikasi.
Orisinalitas dan Plagiarisme
Para penulis harus memastikan bahwa mereka telah menulis karya sepenuhnya asli, dan jika penulis telah
menggunakan pekerjaan dan / atau kata-kata dari orang lain, maka ini telah dikutip dengan tepat.
Publikasi Ganda, Redundan dan Serentak
Seorang penulis tidak boleh mempublikasikan manuskrip yang menjabarkan esensi penelitian yang sama di
lebih dari satu jurnal atau publikasi utama. Pengiriman manuskrip yang sama untuk lebih dari satu jurnal
bersamaan merupakan perilaku penerbitan tidak etis dan tidak dapat diterima.
Pengakuan Sumber
Pengakuan yang tepat dari karya orang lain harus selalu diberikan. Penulis harus mengutip publikasi yang
telah berpengaruh dalam menentukan dari pekerjaan yang dilaporkannya.
Daftar Penulis Manuskrip
Penulis harus dibatasi hanya kepada mereka yang telah membuat kontribusi yang signifikan terhadap
konsepsi, desain, pelaksanaan, atau interpretasi penelitian yang dilaporkan. Semua orang yang telah membuat
kontribusi yang signifikan harus terdaftar sebagai penulis pembantu. Orang atau pihak lain yang telah
berpartisipasi dalam aspek-aspek substantif tertentu dari proyek penelitian, mereka harus diakui atau terdaftar
sebagai kontributor. Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua penulis yang sesuai tercantum
dalam manuskrip dan tidak ada penulis yang tidak sesuai, dan bahwa semua penulis telah melihat dan
menyetujui versi final dari kertas dan telah sepakat untuk pengajuan untuk publikasi.
Bahaya dan Subjek Manusia atau Hewan
Jika pekerjaan melibatkan bahan kimia, prosedur atau peralatan yang memiliki bahaya yang tidak biasa
melekat dalam penggunaannya, penulis harus dengan jelas mengidentifikasi ini dalam naskah.
Pengungkapan dan Konflik Kepentingan
Semua penulis harus mengungkapkan dalam naskah mereka setiap konflik kepentingan baik substantif atau
keuangan yang mungkin ditafsirkan untuk mempengaruhi hasil atau interpretasi manuskrip mereka. Semua
sumber dukungan keuangan untuk proyek tersebut harus diungkapkan.

Copyright ©2017, JTSiskom, e-ISSN:2338-0403

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 5(2), 2017, App. 8

Tersedia online di http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom

Kesalahan Mendasar dalam Karya yang Diterbitkan
Ketika penulis menemukan kesalahan atau ketidaktepatan signifikan dalam karya yang diterbitkannya, adalah
kewajiban penulis untuk segera memberitahukan editor jurnal atau penerbit dan bekerja sama dengan editor
untuk menarik kembali atau memperbaiki manuskrip.
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Lisensi Isi Jurnal
Tersedia online: http://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/about/editorialPolicies#custom-2
Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Anda bebas untuk:

• Berbagi - menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun
• Beradaptasi - menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan
apapun, termasuk kepentingan komersial.
Pemberi lisensi tidak dapat mencabut ketentuan di atas sepanjang Anda mematuhi ketentuan lisensi ini.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

• Atribusi - Anda harus mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan
menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukan hal ini dengan cara
yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan
Anda.
• BerbagiSerupa - Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda
harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.
• Tidak ada batasan tambahan - Anda tidak dapat menggunakan ketentuan hukum atau sarana
kontrol teknologi yang secara hukum membatasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang diizinkan
lisensi ini.
Pemberitahuan:
• Anda tidak perlu menaati lisensi untuk bagian materi ini yang telah berada di bawah domain publik
atau untuk penggunaan yang diizinkan di bawah pengecualian atau pembatasan.
• Tidak ada jaminan yang diberikan oleh lisensi ini. Lisensi ini mungkin tidak memberikan izin yang
sesuai dengan tujuan penggunaan Anda. Sebagai contoh, hak-hak lainnya seperti hak atas potret, hak
atas privasi, atau hak moral dapat membatasi penggunaan materi berlisensi CC.
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