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A. Tujuan Prosedur 

SOP ini digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengajuan Plagiarisme proposal 

dan skripsi mahasiswa, artikel publikasi, atau karya ilmiah lain sesuai dengan proesdur 

baku yang telah ditetapkan. 

 

B. Ruang Lingkup 

SOP diterapkan untuk mahasiswa, dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya atau pihak-pihak lain yang terkait. 

 

Pelaksana: 

Bagian UPPP divisi publikasi bagian plagiasi 

 

C. Definisi 

• Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Dalam hal ini 

pengecekan plagiarism dari suatu tulisan akan dilihat kesamaan dalam prosentase 

dengan karya ilmiah orang lain yang telah diunggah di internet. 

• Penulis yaitu Mahasiswa, dosen, editor JIKW atau pihak terkait. 

• Naskah yaitu proposal dan skripsi mahasiswa, artikel publikasi, atau karya ilmiah 

lain. 

D. Prosedur 

1. Naskah karya ilmiahnya (Form. 1_Cek Turnitin) masuk dari penulis ke unit penelitian, 

pengabdian masyarakat, dan publikasi (UPPP) melalui laman fk.uwks.ac.id 

2. Admin UPPP akan membuat surat disposisi ke Divisi Publikasi bagian cek plagiasi 

3. Divisi publikasi bagian cek plagiasi melakukan pengecekan dengan software Turnitin 

4. Divisi publikasi melakukan analisis kemiripan dengan batas sebesar 25%, jika lebih 

maka dapat melakukan revisi 

5. Revisi yang dilakukan oleh Mahasiswa, dosen atau pihak terkait (Form. 2_Rev 

Turnitin) dengan batas kemiripan lebih dari 25% dilakukan dengan prosedur 

pengajuan seperti awal (no. 1) 

6. Jika revisi pada langkah 5 mendapatkan hasil pengecekan dengan batas lebih dari 25% 

dapat mengajukan pendampingan (Form. 3_Pendampingan Turnitin) 
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7. Analisis hasil kemiripan yang memenuhi batas 25% atau kurang dapat dikembalikan 

dengan bukti atau printout yang dikeluarkan oleh UPPP. 

8. Cek kemiripan untuk keperluan skripsi akan dikembalikan ke mahasiswa, dosen atau 

pihak terkait skripsi. 

9. Cek kemiripan untuk keperluan publikasi ke jurnal ilmiah kedokteran Wijaya Kusuma 

(JIKW) akan dikembalikan ke editor junal 

10. Hasil Cek Plagiasi dalam Bentuk Word atau Pdf. 
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E. Diagram Alir 

 

Ya 

Hasil plagiasi dikembalikan dengan bukti atau 

printout yang dikeluarkan oleh UPPP 

Hasil plagiasi (bentuk 

word/pdf) dikembalikan ke 

penulis 

Hasil plagiasi (bentuk word/pdf) 

dikembalikan ke Editor JIKW 

Selesai

Tidak 

Diterbitkan Hasil 

Printout dan Sertifikat 

bertandatangan ketua 

UPPP 

Divisi publikasi bagian cek plagiasi 

melakukan analisis kemiripan (1 minggu)  

Batas 

kemiripan 

max 25% 

Form.2_Rev Turnitin 
Penulis mengajukan 
pengecekan ulang 

Penulis mengajukan 
pendampingan dari 

bagian plagiasi 

Form.3_Pendampingan 

Turnitin 

Mulai

Form.1_Cek Plagiasi Penulis mengajukan pengecekan plagiarism 
ke UPPP dengan mengisi formulir 

Admin UPPP akan membuat surat disposisi ke 
Divisi Publikasi bagian cek plagiasi 

Divisi publikasi bagian cek plagiasi melakukan 
pengecekan dengan software Turnitin 

Naskah  


