PERJANJIAN TRANSFER HAK CIPTA DAN
PERNYATAAN ETIKA PENERBITAN
Jurnal Gema Ngabdi(JGN)membutuhkan perjanjian transfer tertulis resmi dari penulis
untuk setiap artikel yang diterbitkan. Karena itu kami meminta Saudara untuk melengkapi
dan mengembalikan formulir ini, menyimpan salinan (copy) untuk arsip Saudara. Kerja
sama Saudara sangat penting dan dihargai. Penundaan akan menyebabkan
keterlambatan/penundaan dalam publikasi
Judul Artikel: PENDAMPINGAN PEMULIHAN KONDISI PETERNAKAN AYAM RAS
PETELUR PASCA GEMPA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Penulis: Dwi K. Purnamasari, Syamsuhaidi, Erwan, dan K.G. Wiryawan
1. Saya/kami telah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini dan
saya/kami dengan ini menyatakan pengalihan semua hak cipta dalam dan terkait dengan
manuskrip yang disebutkan di atas, dalam semua bentuk dan media, sekarang atau setelah
diketahui, untuk Jurnal Gema Ngabdi (JGN) efektif dari sejak tanggal yang tercantum di
bawah ini. Saya/kami mengakui bahwa Jurnal Gema Ngabdi (JGN)membutuhkan
perjanjian ini dalam menerbitkan manuskrip yang disebut di atas. Namun, perjanjian ini
akan batal demi hukum jika naskah tersebut tidak diterbitkan dalam Jurnal Gema Ngabdi
(JGN).
2. Saya/kami menjamin bahwa artikel tersebut adalah karya asli dan belum pernah
dipublikasikan sebelumnya. Saya/kami menjamin bahwa artikel tersebut tidak
mengandung pernyataan mencemarkan nama baik atau melanggar hukum lainnya, dan
tidak melanggar
hak orang lain. Jika kutipan dari karya ber-hak cipta dimasukkan, saya/kami telah
memperoleh atau akan memperoleh izin tertulis dari pemilik hak cipta dan akan
menghargai (mencantumkan) sumber dalam artikel tersebut.
Tanda tangan pemilik hak cipta

:

Nama (dicetak)

: Dwi K. Purnamasari, Syamsuhaidi, Erwan, dan K.G.
Wiryawan

Gelar (jika dikehendaki)

:

Instansi/Lembaga

: Fakultas peternakan

Hak Penulis
Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan (JSTL) mengakui dan menjaga hal-hal berikut:
 Hak paten dan hak dagang untuk setiap proses atau prosedur yang dijelaskan dalam artikel.
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 Hak untuk memfotokopi atau membuat salinan elektronik dari artikel untuk penggunaan
pribadi, termasuk untuk penggunaan ruang kelas, atau untuk penggunaan pribadi rekan
kerja, dengan ketentuan bahwa salinan tersebut tidak untuk dijual-belikan dan tidak
didistribusikan secara sistematis di luar dari lembaga tempat bekerja (seperti halnya, melalui
daftar e-mail atau file server publik). Posting artikel di jaringan aman (tidak dapat diakses
oleh publik) di dalam institusi penulis diperbolehkan.
 Hak, setelah publikasi, untuk menggunakan artikel atau bagian apa pun dari artikel secara
gratis dalam kertas kerja(tulisan) karya mereka sendiri, seperti tulisan yang dikumpulkan
atau catatan kuliah.
Catatan: Semua salinan, tulisan, elektronik atau penggunaan lainnya, dari informasi tersebut
harus menyertakan identitas Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram dan kutipan lengkap dari sumber jurnal.
Silakan berkomunikasi dengan penulis untuk permintaan mencetak ulang, dan permintaan
untuk semua penggunaan lain yang tidak tercakup di atas, termasuk otorisasi pihak ketiga
untuk mereproduksi atau menggunakan semua atau sebagian dari artikel (termasuk gambar
dan tabel) ke: Jurnal Gema Ngabdi (JGN)
Authorsip (Kepengarangan)
 Jika artikel disiapkan bersama-sama dengan penulis lain, penulis penandatangan harus
memberitahu rekan-rekan sesame penulis dari ketentuan-ketentuan transfer hak cipta ini dan
menandatangani atas nama mereka sebagai pernyataan bahwa mereka berwenang untuk
melakukannya, kemudian konfirmasikan dengan mencentang kotak sesuai tanda tangan.
Penulis yang menandatangani akan memikul tanggung jawab untuk menunjuk rekan penulis
dan harus menginformasikan ke Jurnal Gema Ngabdi (JGN) tentang setiap perubahan dalam
kepenulisan.
 Jika hak cipta dipegang oleh institusi/lembaga, maka institusi/lembaga atau perwakilan
resmi dari institusi/lembaga harus menandatangani. Jika penulis menandatangani, maka
telah mengerti (dipahami) bahwa hal tersebut di bawah otorisasi institusi/lembaga dan
menerima, serta mengerti terkait pemindah-alihan (transfer) tersebut. Harap konfirmasikan
dengan mencentang kotak yang sesuai dengan tanda tangan.
 Formulir hak cipta harus ditandatangani asli (basah) dan kirim ke editorial Jurnal Gema
Ngabdi (JGN)dalam bentuk surat asli, dokumen yang dipindai, atau faks ke:
Dr. Bambang Budi Santoso
EditorJurnal Gema Ngabdi (JGN)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Universitas Mataram
Jl.Pendidikan No.37 Mataram-NTBIndonesia Telp/Fax:0370
E-mail:gemangabdi@unram.ac.id
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