Jurnal Rekayasa Elektrika
Persetujuan Pemindahan Copyright
Formulir ini ditujukan untuk naskah asli yang dikirimkan ke Jurnal Rekayasa Elektrika (JRE) dan harus
mendampingi semua naskah yang akan diterbitkan oleh JRE. Silakan baca formulir ini dan simpan salinannya
sebagai arsip.
JUDUL NASKAH

DAFTAR LENGKAP PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan kepada Jurnal Rekayasa Elektrika (JRE),
Copyright dari naskah yang disebutkan di atas, termasuk semua tabel, ilustrasi atau semua informasi lain yang
diserahkan ke JRE (selanjutnya disebut artikel) dalam semua bentuk dan media (baik belum diketauhui ataupun
akan dikembangkan pada masa yang akan datang) berlaku ketika dan jika artikelnya diterima untuk
dipublikasikan. Pemindahan ini termasuk hak untuk mengadaptasi bentuk penyajian artikel untuk digunakan
dalam sistem komputer, termasuk reproduksi atau publikasi dalam bentuk yang terbaca oleh mesin dan
menggunakan sistem retrieval elektronik.
Penulis memperoleh hak (tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu) menggunakan artikel ini untuk komunikasi
ilmu secara tradisional, untuk mengajar, menyebarkan di dalam institusinya dan hal-hal lain seperti tertulis dalam
Syarat-syarat Umum Publikasi (lihat point 1).



Saya penulis tunggal dari naskah tersebut di atas
Saya penulis yang mewakili semua penulis dari naskah tersebut di atas

Silakan contreng salah satu kotak di atas kemudian tandatangani dan beri tanggal formulir ini dengan tinta hitam.
Tanda tangan

:

Nama

:

Tanggal

:

Perlindungan data: Dengan menyerahkan formulir ini berarti anda mengijinkan informasi personal yang
disertakan di sini digunakan oleh JRE untuk menghubungi anda sehubungan dengan (1) publikasi artikel ini dan
untuk (2) keperluan lain yang dianggap perlu. Jika anda keberatan dengan point (2) silakan contreng kotak ini .
Lengkapi dan tandatangani formulir ini dan kirimkan dengan surat atau fax, atau pindai formulir asli yang telah
ditandatangani dan kirimkan dengan e-mail, simpan salinannya untuk arsip anda, ke:
Jurnal Rekayasa Elektrika
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Syech Abdurrauf No. 7 Darussalam,
Banda Aceh, ACEH.
Telp/fax: 06517554336
Email:rekayasa.elektrika@unsyiah.net

Syarat-syarat Umum Publikasi
1. Penulis naskah dapat melakukan hal-hal berikut:
a.
Membuat salinan (baik dicetak ataupun secara elektronik) artikel untuk pemakaian pribadi, termasuk
untuk keperluan mengajar,
b.
Membuat salinan dan menyebarkan salinan (termasuk dengan e-mail) artikel tersebut kepada sesama
peneliti, untuk digunakan sendiri oleh sesama peneliti tersebut (tidak disebarkan secara komersial atau
sistematis, misalnya melalui miling list atau server),
c.
Menaruh versi pra-cetak artikel pada halaman situs Internet termasuk pada server pra-cetak, dan untuk
tetap menyimpan versi pra-cetak tersebut pada server sedemikian untuk waktu yang tidak terbatas,
d.
Menaruh versi revisi dari artikel (yang telah dirubah sesuai dengan tanggapan reviewer dan/atau editor)
pada situs/server pribadi atau institusi, dengan link ke situs Jurnal Rekayasa Elektrika,
e.
Menyajikan artikel pada pertemuan ilmiah dan menyebarkan atikel kepada delegasi yang menghadiri
pertemuan tersebut,
f.
Tetap memiliki hak patent atau hak merek dagang dan hak terhadap semua proses atau prosedur yang
digambarkan di artikel,
g.
Memasukkan artikel (baik sebagian maupun seluruhnya) pada thesis maupun disertasi, sejauh thesis
atau disertasi tersebut tidak dipublikasikan,
h.
Menggunakan artikel atau bagian artikel dalam bentuk kompilasi lain misalnya dalam bentuk kumpulan
tulisan atau buku ajar (setelah artikel bersangkutan dipublikasikan di JRE), dan
i.
Mempersiapkan penelitian lanjutan lain, mengembangkan artikel menjadi buku, atau menggunakan
sebagian dari artikel pada penelitian lain, dengan catatan memeberikan acknowledgement terhadap
sumber aslinya di JRE.

2. Ketentuan Untuk Penulis
a.
Artikel yang anda serahkan ke Jurnal Rekayasa Elektrika untuk di-review adalah artikel orisinil, ditulis
oleh penulis-penulis yang tertera pada artikel dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.
b.
Artikel seperti dimaksud pada point (a) tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada jurnal
lain dan tidak akan diserahkan untuk direview pada jurnal lain, selama masih dalam proses review
Jurnal Rekayasa Elektrika.
c.
Artikel tidak mengandung pernyataan yang dapat mencemarkan nama baik pihak lain dan tidak
mengandung pernyataan yang mengganggu hak milik dan hak personal seseorang atau suatu
kumpulan.
d.
Anda telah memeperoleh izin tertulis dari pemilik copyright untuk setiap bagian dari pekerjaan yang
memiliki copyright yang anda muat di artikel dan memuat sumbernya di artikel anda.
e.
Jika artikel dipersiapkan bersama-sama dengan penulis lain, anda telah memberitahukan kepada
penulis lain (1) tentang ketentuan-ketentuan dari pemindahan copyright ini dan (2) bahwasannya anda
mewakili mereka untuk menandatangani surat pemindahan copyright ini.

