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Menindaklanjuti kebijakan terbaru dari STISIPOL Pahlawan 12 dalam meningkatkan
kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi
ilmiah, maka dengan ini Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, Advokasi Kebijakan, dan
Divisi Jurnal STISIPOL Pahlawan 12 menyampaikan edaran tentang Kode Etika Publikasi Jurnal
di Jurnal Ilmiah dengan ketentuan sebagaimana terlampir.
Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dimengerti dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
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ETIKA PUBLIKASI TUGAS AKHIR MAHASISWA DI JURNAL ILMIAH
A. LATAR BELAKANG
1. Tulisan ilmiah yang didasarkan atas tugas akhir mahasiswa dapat dipublikasikan pada jurnal
ilmiah:
a.

Publikasi hasil tugas akhir pada jurnal ilmiah merupakan output penelitian yang melibatkan
banyak pihak, terutama mahasiswa dan para dosen pembimbingnya;
b. Proses mempublikasikan hasil tugas akhir mahasiswa dapat terjadi saat mahasiswa masih
terdaftar sebagai mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 atau setelah lulus dari STISIPOL
Pahlawan 12.
2. Etika publikasi hasil tugas akhir pada jurnal ilmiah perlu dirumuskan untuk menghindari
perselisihan dalam hak kepenulisan (authorship) pada suatu publikasi.
B. RUANG LINGKUP
Etika tentang publikasi hasil tugas akhir ini berlaku untuk semua orang yang terlibat dalam
proses penelitian dan penulisan publikasi ilmiah STISIPOL Pahlawan 12.
C. HAK KEPENULISAN UNTUK PUBLIKASI PADA JURNAL ILMIAH
1. Dasar
a. Salah satu kaidah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kaidah etika penulisan ilmiah
adalah Vancouver Protocol1. Seseorang pada prinsipnya dapat menjadi penulis dalam jurnal
ilmiah, jika ia terlibat dalam semua kegiatan di bawah ini:
 memberikan kontribusi nyata terhadap konsep dan perancangan penelitian, atau perolehan
data, atau analisa dan interpretasi data;
 menulis draft naskah atau memperbaiki draft naskah untuk meningkatkan nilai keilmiahan
draft naskah tersebut;
 memperbaiki atau merevisi naskah sampai naskah dapat diterbitkan pada suatu jurnal
ilmiah.
a. Masing-masing penulis memiliki peran atau porsi tertentu dalam membuat tulisan yang
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkan setidaknya porsi
masing-masing penulis tersebut.
b. Jika seseorang tidak memenuhi kriteria tersebut, namun ia memberikan kontribusi terhadap
tahap-tahap penelitian atau penulisan naskah ilmiah, maka namanya dapat dicantumkan dalam
bagian Ucapan Terima Kasih (Acknowledgements) pada naskah ilmiah.
c. Untuk memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai penulis atau hanya dapat
dicantumkan pada bagian Ucapan Terima Kasih (Acknowledgements), dapat digunakan
pedoman pada Tabel 1. Seseorang baru berhak ikut menjadi penulis jika paling sedikit ia
mengumpulkan skor 30. Skor tertinggi yang bisa dicapai seseorang dari sebuah naskah adalah
100. Jika ia mengumpulkan skor kurang dari 30, maka ia tidak berhak menjadi penulis dan
namanya dapat disebutkan pada bagian Ucapan Terima Kasih (Acknowledgements).
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Tabel 1. Sistem Skor Untuk Penentuan Hak Kepenulisan Bersama Terhadap Sebuah Karya Tulis
Ilmiah
Uraian

Skor

1. Masukan intelektual
(identifikasi masalah, gagasan pendekatan, perencanaan, perancangan)
a. Tidak ada sumbangan secara berarti
0
b. Dua tiga kali diskusi
5
c. Beberapa kali diskusi terinci
10
d. Pertemuan dan pembicaraan berlama-lama
15
e. Pembahasan mendalam terus-menerus
20
2. Masukan fisik
(penataan peranti serta pengamatan, pengumpulan, perekaman, dan penyarian data)
a. Tidak pernah terlibat secara berarti
0
b. Terlibat tidak langsung, hanya dua-tiga kali
5
c. Keterlibatan langsung, beberapa kali
10
d. Keterlibatan berkali-kali, tak terhitung
15
e. Terlibat secara penuh dan terus-menerus
20
3. Masukan pengolahan data
(pengorganisasian, pemrosesan, analisis, sintesis)
a. Tidak ada sumbangan secara berarti
0
b. Keterlibatan pendek, dua-tiga kali
5
c. Beberapa kali terlibat
10
d. Ikut cukup lama
15
e. Terlibat terus-menerus dari awal sampai akhir
20
4. Masukan keahlian
(penyimpulan, pengikhtisaran, perampatan, pencetusan teori)
a. Tidak ada sumbangan secara berarti
0
b. Penyimpulan bagian-bagian tertentu
5
c. Pengikhtisaran sebagian besar hasil
10
d. Perampatan (generalisasi) menyeluruh
15
e. Pencetusan teori umum
20
5. Masukan kesastraan
(sumbangan pada draft naskah lengkap pertama)
a. Tidak ada sumbangan secara berarti
0
b. Membaca dan memperbaiki sumbangan orang lain
5
c. Membantu menulis draft dua-tiga bagian naskah
10
d. Ikut menulis draft sebagian besar naskah
15
e. Menulis draft hampir keseluruhan naskah
20
d. Seseorang belum dapat diikutsertakan sebagai penulis, jika skor yang diperolehnya kurang dari
30, walaupun seseorang tersebut:
 memberikan dana untuk penelitian (sebagian atau seluruhnya);
 turut serta dalam pengumpulan data, baik data dari laboratorium, data dari lapangan, atau pun
data sekunder yang berasal dari instansi lain;
 memberikan arahan dan pengawasan kepada peneliti.
e. Pencantuman nama penulis yang patut dihindari:
 Gift author, yakni seseorang yang diberi ‘hadiah’ sebagai penulis dan skor yang diperolehnya
kurang dari 30;
 Honorary author (penulis kehormatan), yakni seseorang yang namanya diikutsertakan dalam
daftar penulis karena jabatannya dalam lembaga tertentu dan skor yang diperolehnya kurang
dari 30;
 Prestige author, yakni seseorang yang ditambahkan dalam penulis karena seseorang tersebut
sudah terkenal dalam bidang keilmuannya, atau sering menulis pada jurnal yang dituju dan
skor yang diperolehnya kurang dari 30;
 Ghost author, yakni seseorang yang membantu proses penulisan dan skor yang diperolehnya
kurang dari 30.

f. Pencantuman nama penulis tanpa ijin kepada penulis atau tanpa sepengetahuan penulis patut
dihindari.
g. Salah satu penulis dapat bertindak selaku penulis korespondensi (Corresponding authors), yakni
penulis yang bertanggungjawab terhadap (i) korespondensi antara para penulis dan pengelola
jurnal dan (ii) persyaratan lain yang diperlukan oleh pengelola jurnal.
2. Urutan Penulis
a. Jumlah penulis yang dapat berbagi hak kepenulisan suatu naskah tidak terbatas.
b. Urutan penulis (penulis pertama, kedua dan seterusnya) ditentukan berdasarkan musyawarah antar
para penulis atau berdasarkan perhitungan pada Tabel 1. Jika dua orang penulis meraih skor yang
sama, urutan alfabet nama seyogianya dipakai, dengan catatan bahwa pencetus gagasan
mempunyai prioritas untuk didahulukan.
c. Pencantuman urutan penulis merupakan hasil kesepakatan yang harus dituangkan dalam bentuk
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua calon penulis.
3. Mahasiswa sebagai Penulis
a. Seorang mahasiswa atau lulusan dapat menjadi penulis pertama pada publikasi yang dihasilkan
dari skripsi.
b. Peran pembimbingan tidak dapat dijadikan dasar yang kuat bagi pembimbing untuk menjadi
penulis, apabila skor yang diperolehnya kurang dari 30 (lihat Tabel 1).

D. PENULISAN PADA UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)
1. Pada prinsipnya orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penulis karena skornya terlalu
kecil (kurang dari 30; lihat Tabel 1), tetapi berjasa membantu pelaksanaan penelitian dapat
dituliskan pada bagian Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments).
2. Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments) dapat disampaikan kepada:
 orang-orang yang telah berjasa dalam memberikan bantuan selama proses penelitian dan atau
penulisan naskah ilmiah;
 lembaga atau perorangan yang memberikan dana penelitian dan atau publikasi;
 institusi tempat dilaksanakannya penelitian;
 pakar sebidang yang membantu dalam proses perbaikan naskah ilmiah.
E. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Jika terdapat perselisihan mengenai publikasi hasil tugas akhir pada jurnal ilmiah, maka
perselisihan ini dapat diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Inovasi STISIPOL Pahlawan 12
untuk dapat diputuskan cara penyelesaiannya.

