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PERATURAN IIEKTOR

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Nomor 008 Tahun i'021

TENTANC

PENCEGATIAN PLAGIARISM IT KARYA I LNI tA H DOSEN,'I' EN,{GA
KEPENDIDIKAN DA N MAHASISWA UN I V ri,RSt,IAS wA H I D H;\ SY rI{

B tSMILLAI{tRRAIIMAI.utrRAIl tM
REKTOR UNIVERS I'IAS WAIIID HASYiNI

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa untuk rneningkatkan ku:litas darr kcoteutikan hasil kar_la
ilmiah dosen, tenaga kependi<likau. dan nralrasiswa:

b. Bahwa unt* tidak terjadi plagiar.ismc rli Univcrsitas !\,a[id Hasr irn
perlu disusr.ur pencegahan plagiarisrne,

c. Bahwa berdasarkan perlimbangan pada hurufa dan b tersebut diatas.
dipandang perlu menerbitkan peraturan Rektor tentang penccgzrhan

Plagiarisme Kar.',a 11riul, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan
Mahasiswa Ltniversitas Wahid Hasyim.

1. Undang-Undang Nomor 20 lahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nornor l4 TahLrn 2005 tentang Grrru dan Doseu.3 Undang-Undang Nr,mor l2 Tahuu 2012 tentarr! pendidikarr I.inggi,4. Peratumn Pernerintah t No. l9 'l-ahun 2-b05 teurang Srandar
Nasional Pendidikan:

5. Peraturan Per.rcrintah Nornor 4 'I'ahun 2014 tentang penyelerrgguaar

. Pendidtkan f inggi rlan pcngelolaan perguruiut finggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomcr""l 7 l.ahrur l0l 0

tentang Pencegahan dar penanggulangan plagiarisnre di persurtnn
Tinggi;

7. Peraturan Menteri ll.iset, Tekrologi, diur pendidikan .fingg, 
No. 62

^ Tahrm 2016 tentang Sistern penjaminan N,lutu pendidikan 1lugg,,8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. j .fahtur 
2020

tentang Standar Nasional pendidikan Tfurggi;
9. Surat Keputusar lvlenteri pendidrkan Naiional Republik lndonesia

Nomor 124101C,/2000 tentang tjin pendirian Universitas Walld
Hasyim;

10. Statuta Universitas Wzrhid Hasvim.



Menetapkan
MEMI]TUSKAN

PERA'IURAN REKTOR TENTANG PENCEGAI IAN PL,\GIARIS]VIE
KARYA ILMIAH D.OSEN. TENAGA KEPENDIDIKAN. DAN
MAHASISWA DI LINGI(LINGAN UNIVEI{SITAS II/AHID HASYIN4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pa;al 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksr.rd dengan:
(1) Universitas wahid Hasyirn selaniutnya diseb,t lJ.wahas adalah perg,nran Tinggi

dibawah Yayasan watrid Hasyinr Sernarang yang nrenl. elenggaraka'. pendidrk-a'r

.-. {<ldemik dan profesi dalam sejurnlah ihnLr pengetahuair aan reknologit
(2) Fakultas adalah himpunzur sumber daya pendukung Uurvahas 1,ang dapat drl;elornpokka,

men.rut jurusan/program studi yang nrenyelenglrarakan diu meligerora pendidikan
akadernik prograrn sarjana dan/atau proi'esi;

(3) Program Pascasarjana adarah 
. 
hirnpunan sumber daya pendukung Unwahas yang

menyelenggarakan dau me,gelola pendidil.an akademrk setirigkat ,.,agirt., dan dokorr(4) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengoli ,tala,i,rempe-oleh atau
mencoba memperolcir kredit atau ,ilai u,tuk suatu kaiyi il.riah, dengan mellgrtip
gebaaln atau selurr r karya dan/araLr uur.k kzur,/a ihriah pihak lain i,ang iiakui seb-ugri
karya ihniahnya, tanpa rnenyatakan surnber secara tepat darr rnentadai.

(5) Plagiat diri (autoplagiarism) adalah tirdakan ser"oiarg yang rnengqunakan berrLianir-
ulang ide tau pikiran yang telah rlituangkan dalanr bentLik te,tuhs'jon araLr rulistuurii.
sendiri baik sebagian rlaupur keserun,halmya tanpa merryebLrtkarr s.lnber perrarni
ka,linya yang telah dipublikasikan sehinglla seolah-orih rnertrirakan ide, pikiran ca,riatag
tulisan yang bam dan menguntungkau diri se.tdiri.

(6) Pencegahan plagiat adalah tindaka, preventif yang dilaktkan oleh pimpinan Pergu.tan
._. f inggi yang bertujuan agar tidak te'jarii pragiat di rirgkuugarr pcrgurLLan r,{gn)\a
(7) Karya ilrniall adalah hasil karyi ikariemik ,n-ol,nrirriui,ru."n,,p,'1i.ii,i,r.r.gn

kependidikan di lingkungan pergunran tinggi, yang i]ibuar dalanr bennrii rer.trLris balk

-. cetak maupun elektrorik yang diterbitl(an dar/ata.r rlipresentasikiirr.
(8) Aplikasi anti plagiasi adalah aplikasi berlanggan resmi yang dig..L,aka, rmruk nre,secck

tingkat kermripan yang terdapat clalarn kalya tulis ilmiah.
(e) 

!1e]1tian dosen adalah perelitian yang dilakukan oleh dosen <li lin.ekrrngan r.Jniversiti,s
Wahid Hasyim.

(10)Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dtnuat dalam jumal atau butriu ktulpulal
artikel yang ditulis dalam tata cara irrniali dan rnengikuti pedoina, yang ditetapkan.

(1l)Dosen adalah dosen dengan statls sebaga dosen tetapiDlK di Unwahas
(12)Tenaga kependidikan adalah tenaga kepemlidihan denga, status renaga retap dr Unrvahas
(l3)Mahasiswa adalah Ma.hasiswa yang terderftar di Unwaiias:
( 14) Terlapor adala-\ dosen, peneliti, te,aga kependidikan dan mahasiswa di Lrnwahas 1,.an gdilaporkan melakukan pla grat.
(15)Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiat yang dilakukan

oleh dosen, peneliti tenaga kependidxan dan mahasiswa. di Unwahai
(16)Tim verifikasi karya ilmiah adalah tirn yang dibenruk oleh Rekror Urrrrahas uurr,k

memberikan pertimbangan kepada rektor atas dugaa, terjadi.ya pelanggaran plagiat.



RUANG LrNC?ffi Xroo,oo,r",u
Pasal 2

(1) Plagiat meliputi:
a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata tran/atau karirnat, ilatr daniatau

informasi dari sumber taulpa rnenyebutkan sumber dalam catalan kutipan
dar/atau tanpa menyatakan sumber secara memadaii

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kara tlaryatau kali,.rat. clara
dan/atau inflo.nasi dari surnber tanpa menyeDutkan su,ber ti.ram catarln
kutipan dar/atau tanpa men],atakan surnber seciua merraclai,

c. Menggunakan surrber gagasalt, pendapat, pardangan, atau teori atau tanpa
menyatakan surnber secara rner.na, lai:

d. Merumr:skan dengan kata-kdta dan/atau kalinrat sendi.i dari suTlber kara-ka-a
darVatau kalirnat gagasan, pendapat, pandangan, atau teori atau tarlpa
menyatakan : ;unber secala mernadai;

e. Menyerahkan suatu karya ihniah yang dihasilkan da,/atau teiah dipubhkasika,
oleh pihak lain sebagai karya ihnialmva tanpa meuyarakan suinber secara
memadai.

(2) Ruang lingkup plagrat rerdin al:r\
a. Plagiat terhadap karya ihtrialr.
b. Plagiat diri (Auto plagiarisme).

(3) Plagiat terhadap karya ilmiah sebagairnala drmaksud avar (l) pojl a. ),-airu:a. Makalah llmierh.
b. Skripsi/TugasAkhir.
c. Artikel.
d. Laporan Penelitian Dosen.

Plagiator diperguruar trnggi, yaitu:

a. Saru atau lebrh mahasiswa.
b. Satu atau lebih dosen/peneliti/t:naga kependidrkan atau,
c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kr:pendidika, bersama saru atar. lcbrh

mahasiswa

revp,qrBflBAillwarrr r

Pasral 3

Tempat

(1) Tempat terjadi plagiat:
a. Di dala,r lingk,ngan ijniv:rsitas wahid Hasvini. antarkaf,,a ilnliarr

mahasiswa doservpeneliti'tenaga kepentJidixarr dan Josc, rcrr.adlp rrrarnsisua
atau sebaliknya.

b. Dari dalam lilgkungan Universitas wahicl Hasyi,r terrradap karya ihniah
mahasiswa dan atau/penelitii tenaga kepeudidikan/dari p".g,,.i,.o ti,ggi lain,
karya dan atau karya ilmiah orang perorangan dan atauielompot olin--q yang
bukan dari kalangan perguruan tilggi, baik dalam mauprm luar negen. 

- -



Pasal 4
\\'aktu

(1) Waktu Terjadi Plagiat:
a. Selama Mahasiswa menl.usun Tugas Akhir (TA).
b. Sebelum dan seteiah dosen mengernban jabatan akademrl< asisten atJi.

lektor kepala, atau guru besa/profesor.

I]AB IV
PENCEGA}IAN PLAGIAI?.I SM E

Pasal 5
Pencegahan Plagiat

lektor'.

(1) Masing masing Fakultas dan Program PascasrLrjana menetapkan clan mengawasi dan
melaksanakan gaya selingkung penulisan ihniah;

(2) lvlelakrkan pengecekan dengan rnenggunakan aplikasi anti plagiasr lang dilanggan
universitas;

(3) Untuk setiap kalya ilmiah yang dJrasilkar waj.ib dilampirhan pemvataan yal)g
ditandatangani oleh penlusun bennaterai cukup bahwa:
a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
b. Apabila dikemudian hari terbLrkti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebrn.

maka penyusunnya bersedia menerima sangsi, sesuai dengan keteut.nn darr
peraturan yang berlalar.

Pasal 6
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada Mahasisrva
(1) Untuk mencegah terjadinya plagtat pada maliasirwa, rnaka nrahasis*a wajib:

a. Mengecek terlebrh dahulu lan()angan penelitian dan skripst pada apl:kast anri
plagiasi yang disediakan Lrniver;itas sebelum serninar Rancatrgan penelitian
(Proposal Penelitian) dan sebclunr Ujian Akhir.Skipsr. N,lengecek anikel hasil
penelitian sebelun disubntit di jumal di lingllungal Llniversitas \\'ahicl
Hasyim,.

(2) Dugaan plagiasi terjadi jika kary.'a telah dipublikasikirn dan rerjadr plagrasi dan ari:u
mendapatkan laporan telah terjadi plagiasi.

(3) Dalam hal diduga teladi plagiat oleh m.rl-asiswa, kerua jurusan rne,nbuat
persidangan antara karya ilmiah mahasisr,va dengau karya dan/atau karra ilrnialt
yang diduga merupakan sutnber yang tidali dmyatakan oleh nrabasiswal

(4) Mahasiswa yang diduga tnelakukan plagiat diberi kesernpatan rnelaktkan petlbelaan
dihadapan kerua j urusa.n.

(5) Apabila terbtkti rnelaksanakan plagiasi, maka rnahasiswa tetsebut rliberi sang:i
sebagai plagiator.

Pasal 7
(1) Pencegahan dan Penanggulalgal Plagiat pada Doscn dan Tenaga Kependiilikan

untr.rk mencegah terjadinya plagiat, dosen dan tenaga kependidikan wajib rnengecek
proposal penelitial. laporan peuelitian,artikel iltrriah dan karya ilniah lairLlrr,a.

(2) Dugaan plagiasi teiadi jika karya relah dipubtikasikan dan ter.jadi plauiasi dnn atau
mendapatka:r laporan telah terjadi plagiasi.

(3) Dalam hal diduga terjadi plagiar ok,h do;en darr atau tenaga kcpendidik.an. rnaka
dibentuk Komisi Etik yzuig ber'lurrlah 5 orang dan bersilht ad iroc dan aras usLrl
senat lmiversjtas dan ditetapkan oleh Rektor.



(4) Komisi Etik terdiri dari dosen sebidang ilmu derrgan jabatan dan pangliar lebih tinggi
atau sarna dengan dosen dan alau (coaga kependidrkan teryeriksa.

(5) Komisi etik bertugas memeriksa dugaan pelanggaran plagiasi dan rnelaporkan
kepada Rektor secara tertutup.

(6) Komisi etik wajib rnernberikan kesenipatan kcpada telduga uutuk nrenrberkan
pembelaan dalaur siding ternrtup.

(7) Pengambilan keputusan kornis: etik dilaktLkan secara ulusvawah unrfakat. da,r
apabila tidak dapat dilakukan secara lnusyawaralr rnulhkat dapat dilakukan derrgan
suara terbanyak.

(8) Hasil kepuhrsal ko,risi etik dise',ahkan kepada l{ektor sebagai di.sar pcfti*bargalr
Rektor dalarn pern belialr sangsr.

BAB V
KRll'ERIA PLAGI,\Sl

Pa:;al 8
(1) Karya ilrniah mahasiswa yang berupa : skripsi. makalah ilmiah. dan anikel

Universitas Wahid Hasyirn din)/atakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil derksi
plagiasi menunjuklian anglla k.rrang dari 30 persen (30%).

(2) Arttkel dan penelitian dosen din),atalian tolos plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi
menunjukkan angka kurang dari 25 pelsen (25,2,).

BAB VI
PENGELOLA CFK PLAGIARISME

Pasal 9
(1) Cek plagiarisme dikelola oletr UP'f Perpustakaau Universiras Wahid llasyinr.
(2) Berdasarkan ayat (l), UPT Perpustakaan urengelola Aplil:asi Cek plaLrrasi ur)rLrk

mengecek :

a. Makalah llrniah Nlahasisv a.

b. Skripsi Mahasiswa.
c. Artikel mahasiswa, dosen dan tenaga kcpenditlikan sebelurr subnrit ke jumal

di lingkungan uruversitas.
d. Proposal dan laporan penelitian dosen.

BAB VII
SANKSI
Pasal I 0

(1) Sanksi bagi rnahasiswa yang terbukti melakukan plagrat, secara berurt(an dan vang
ringan sampai yang paling berat, terdiri atas:
a. Teguran
b. Teguran tertulis
c. Penundaan pernberian sebagian hak mahasiswa
d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mataluliirh yang drperoleh .nahasiswa
e. Pemberhentian dengan honrrat dari status mahasiswa
f. Pemberhentian dengan tidail ho rmat dari status mahasiswa
g. Pembatalan ijazah apabila rnahasisua tersebut telah lulus dari prog.anr studi.

(2) Santsi bagi dosen dan atau tenaga hependidil an yang terbukri urelaliukiur plagiat.
secara berurutan dari yang nngan sri pai yang paling berat. tonlu.i atas:
a. Teguran
b. Teguran tertulis



c. Penundaan perllbedan sebagian h,k sebagai doscn dan ata. tenaga kcpedidiliiur
d. Penumnan pangkat,;abatarr dan aau fungsiorul
e. Pencabutan hzrk untuk diusnlkan sebagai guru besar bagr yang rnerne,uhi svi.ratf Pemberhentian dengan hormat dari status dosen dar atiu ien.lgl kependrdrka,
g. Pemberhentian dengau tidak homrat dosen dan atau tenaga kependrdkan
h. Pembatalan rjaztrh apabila dosen dar kependidikan tersebLrt iulusan Universitas

Wahid Hasyirn.

I]AB VIII
PEMULII-IAN NAMA BAIK

Pasal I I
Dalam hal mahasiswa/dose,/te'aga kepe'didikan ddek terbukti rnelakuk.m plagrat, Rektor
melakukan pemulihan narna baik yang bersarllkutan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

(1) Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapka, <lan di,mu,rkan uut.rk
diketahui dan dilaksanakan sebagai arnanah de.gan kete.tuau akan dir,ijau kenrba'.i
apabila dipandang perlu.

(2) Hal - hal lain yang belum diatur dalarn Kepurusan ini aka, diatur rebih rzurj ut.

Djtetapkan di
Pada T

Rektor ljn i

S

:10 eseln bcr 202 t

al:id Hasl,im.
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N 0003 \
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