
UNIVERSITAS GADJAH MADA 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 

PROSEDUR PELAYANAN DETEKSI SIMILARITAS “TURNITIN” 
Nomor: 651/UN1.FIB/Sek.Dek/2022 

1. Mengirimkan permohonan cek similaritas melalui email ceksimilaritas.fib@ugm.ac.id. 

2. Ketentuan subject email adalah sebagai berikut. 

a. Jika baru pertama kali mengirimkan email: 

Turnitin_Jenis Naskah_Prodi_Nama Lengkap  

b. Jika mengirimkan email untuk revisi: 

Turnitin_Jenis Naskah_Prodi_Nama Lengkap_Rev 1/Rev 2/Rev 3 dst. 

3. Jenis naskah yang dapat diperiksa: 

a. Artikel Publikasi 

b. Buku 

c. Book Chapter 

d. Paper-Tugas Kuliah  

e. Disertasi 

f. Proposal Disertasi 

g. Tesis 

h. Skripsi

4. Ketentuan file attachment naskah: 

a. Hanya dalam format .doc atau .docx. (word file), maksimal 40 MB. (File PDF tidak akan diproses) 

b. Jumlah keseluruhan halaman ≤ 400. 

c. Jika jumlah halaman naskah > 400, maka naskah harus dibagi menjadi per bab. 

5. Ketentuan penamaan file naskah: 

a. Jika baru pertama kali mengirimkan file: 

Turnitin_Jenis Naskah_Prodi_Nama Lengkap  

b. Jika mengirimkan file revisi: 

Turnitin_Jenis Naskah_Prodi_Nama Lengkap_Rev 1/Rev 2/Rev 3 dst. 

6. Kutipan langsung diketik sesuai tata cara penulisan yang berlaku.  

7. Bagian referensi tidak disertakan dalam file yang akan diperiksa. 

8. Hasil cek turitin akan dikirimkan kepada penulis melalui email, maksimal 3 hari kerja setelah naskah diterima. Sebelum 

tenggat tersebut, dimohon tidak mengirimkan kembali permohonan cek similaritas untuk menghindari spam.   

9. Hasil cek similaritas yang disampaikan adalah hasil otentik sesuai yang telah dihasilkan oleh sistem Turnitin. 

10. Batas maksimal indeks similaritas adalah 20%. Tetapi, keputusan akhir diserahkan kepada dosen pembimbing, promotor, 

atau unit terkait. Seandainya similaritas menunjukkan indeks 15%, tetapi diputuskan untuk direvisi, maka revisi naskah 

tersebut dapat dikirimkan kembali sesuai prosedur. 

11. Penulis menyampaikan hasil deteksi kepada dosen pembimbing, promotor, komisi akademik, dewan redaksi jurnal, 

ataupun pihak lain yang terkait, yang memiliki wewenang terkait pengambilan keputusan terhadap hasil deteksi tersebut. 

12. Layanan cek similaritas ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UGM, tanpa biaya apapun. 

13. Permohonan layanan cek similaritas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur ini tidak akan diproses. 

14. Prosedur ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya prosedur 

ini oleh pimpinan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. 

                                                                                                                                               Yogyakarta, 2 Februari 2022 
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan 

 
 
 

 Dr. Nur Saktiningrum, M.Hum. 
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