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PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR: IIYPRT/2017 -t0l11 6

Men jnbang :  a.

b.

c ,

Mengingat

TENTANG

Pehksart Dctelisi KemiripAn Karya Ilmiah Dosetl

Bahwa peran dan tugas pokok dosen adalah sebagai penddik profesional dan

ilmuwan dengan tugas utama mentfansformasikan' mengembangkan' dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi. dan seni melalui

pendidikan/pengajaran. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Bahwa Universitas Katolik Parahyangan perlu menciptakan iklim kondusif

dan dukungan agar dosen berperan optimal dalam penyebaran ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni;

Bahwa untuk memenuhi peran dan tugas pokok tersebut, dosen dengan

dukungan Univelsitas Katolik Parahyangan harus menjalankan tugas

utamanya harus mengikuti kaidah, nofma dan etika yang berlaku:

Bahrva berdasarkan peftimbangan butir (a). (b) da (c), perlu nlenetapkan

Peraturan Rektor tentang pencegahan plagiasi karya ilmiah dosen di

l ingl(ungan Uni./ersitas K-etolik Parahyangan.

Undang-Unclang Republik lndonesia Nomof l8 tahlrn 2002 tentang Sisten

Nasional Perelit ian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan

Teknologi;
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak

Ciptal
Undang-Undang RepLrblik lr idonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sislem

Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

2.

3.

6 .

7.

8.

Peraturan Pemerintah RepLrblik lndonesia Nomor l7 Tahun 2009 tenlang

Dosen,

PeratLrran Menteri Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun

20l5 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26lD/O/2001 tetltang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Argka l(redi1 Jabatan Dosenl

Per-aturan Pengurus Yayasan Universitas Katolil( Parahyangan Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Stfategis Universitas Katolik Parahyangan

Tahun 2015-2019;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l2 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi:



I  i .

10 .

Menetapkdn I Peraturan Rektor universitas Katolik parahyangan tentang Pelaksanaan Deteksi

I(emiripan/Plagiasi Karya l lmiah Dosen di Lingkungan Universilas Katolik

Parahyangan

Pasal l
I(etentuan Umunl

Dalam peraLufar rektof ini. yang dlmaksud dengan:
I Univefsitas adalah Universitas Katolik Parahyangan.

2 Rektor adalah rektor Univesitas l(atolik Parahyangan:

3 Pengecekan kemiripan/plagiasi adalah pendeteksian kemiripan sebuah teks (artikel) dengan

artikel lain untuk memeriksa orisinalitas dari teks tersebut

4 Makalah i lmiah adalah hasil kegiatan penelit ian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhikaidah ilmiah dan elika keilmuan;

5. Konferensi internasional lttff egeri adalah konferensi yang diselenggarakan di luar negara

lndonesia, dengan panitia pengarah dan pembicara yang terdiri dari berbagai negara' dan

menggunakan bahasa pengantar bahasa resmi PBB (Arab' Inggris. Perancis' Rusia' Spanyol'

Tiongkok)
6 Jurnal internasio0al adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai

negara. diminati pakal dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan' dan didistribusikan

ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;

7 Jurnal nasional terakfeditasi adalah jurnal yang clininati pakat dari luaf l ingkungan sendiri '

dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direklorat Jenderal Pendidikan

Tinggi atau memiliki nilai SINTA I dan SINTA2:

8. Jurria-l nasional t idak terakreclitasi aclalah jufnal yang melibatkan pakar sebagai mitfa beslari '

ada penulis dari luaf l ingkungan sendiri '  dan didistribusikan secara nasional dan belum

memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jendefal Pendidikan Tinggil

9 Jabatan lu gsional dosen adalah kedLrdukan yang mgnLlnjukkan tugas, tanggllng Jawab.

wewerang dan hali seseorang dosen dalam suatu saiuan pendidikan tinggi yang dalam

peiai<sanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersit 'at mandiri

Pasal 2
Nlaksud dan Tuluan

lvlaksud dan tLrjuan deteksi kerriripan/plagiasi adalah sebagai penoegahan plagiasi pada teks

(artikel) yang merupal<an harya i lmiah dari dosen di I ingkungan Universilas dan untuk melengkapi

pefsyaratan dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional dosen di l ingkungan Universitas

12.

Peraturao Pengurus Yayasan Universitas Karolik Parahyangan Nomor l l
Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;

Pefaturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor IILPRT/2O16-
o4l055 Tentang Rencana Induk Penelit ian Univefsitas I(atolik Parahyangan
Tahun 2016-  2019:

Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor l l l ,?RT /2017-
0l/006 tentang Rencana lnduk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
I(atolik Parahyangan Tahun 20 i7- 2019

v



Pasal i
Pelaksanaan Deteksi Kenif ipan/Plagiasi

I Pelal<sana deteksi kemiripan/plagiasi adalah Lernbaga Penelit ian dan Pengabdian kepada

Masyarakat
Pengecekan kemirikan teks dilal(ukan oleh perangkat lunak i lhcttl ic1te yang merupakan
tekrologi untuk prevensi dan deteksi plagiarisme untuk menghindafi kelidaktepatan praktik
penulisan karya i lnriah;
I(arya i lniah dosen yang wa.jib dilakukan deteksi kemiripan/plagiasi adalah:
a lvlakalah i lmiah. yang akan dipfesentasikan pada konferensi inlernasional luar negeri.

b. Makalah i lmiah. yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau jurnal nasional

terakreditasi atau jurnal nasional t idak terakreditasi yang dimintakan insentif lpenghargaan

ke Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada Masyafakat;
c Makalah i lrriah. yang akan digunakan pada penilaian angka kfedit untuk kenaikan jabatan

f'ungsional dosen,

2

I

Pasa l4

Kriteria Penilaian Kernir ipan/Plagiasi

I(r i tef ia kelayal(an nrakalah i lmiah untuk dipresenlasikan pada konferensi dair/atau unluk

penrberian insentif  sepeft i  pada Pasal 3 ayat 3a dan 3b adalah j ika indeks kemiripan yang

dihasilkan kurang dar-i  -10%o befdasarkan pengecekan terhadap keselLlruhan teks kecuali  daftar

referensi nrenggunalian basis dala yang dimil i l ( i  perangkat ILlnak i lhett l icdla'

I(r i teria kelayakan mal<alah i lniah untuk penilaian angka kfedit untuk kenaikan jabatan

fr.rngsional dosen sepert i  Pasal 3 ayat 3c disesuaikan dengan keientuar Penilaian Angka Kredit

yang berlaku;
l lasi l  detel(si kemiripan/plagiasi berupa sufat kelerangan yang ditandatangani oleh Kepala

Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada Nlasyarakat.

Pasal 5
T" r r  Laksana De lekcr  Ken i r rpar  t lag iosr

Tara Iaksana deteksi kemiripan/plagiasi diatur lebih lanjut dengan prosedur yang ditetapkan oleh

Lernbaga Penelit ian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasa l6
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Oktober 2017

Mangadar Situmorang, Ph.D


