
Universitas Pelita Harapan 
dalam angka

14,000+ 
siswa terdaftar

70+ 
program studi yang berbeda, 
mulai dari bisnis dan teknik 
hingga kedokteran, desain, 
dan pariwisata

Location
Lippo Village,  
Tangerang, Indonesia

Product
Turnitin Originality Check

LMS
Moodle

Mission
Menjadi Universitas yang 
berpusat pada Kristus, yang 
dibangun dan dikembangkan 
di atas dasar pengetahuan 
sejati, iman dalam Kristus, dan 
karakter ilahi, dengan tujuan 
menghasilkan pemimpin masa 
depan yang takut akan Tuhan, 
kompeten, dan profesional 
melalui pendidikan yang unggul, 
holistis dan transformasional.

Tantangan 
Karya asli berkualitas tinggi di seluruh disiplin ilmu merupakan tujuan dari 
Universitas Pelita Harapan, salah satu lembaga pendidikan pertama di 
Indonesia yang menerapkan Turnitin di seluruh departemen. Dengan lebih dari 
14.000 siswa, dan banyak dari mereka terdaftar dalam program studi online 
jarak jauh, UPH menetapkan bahwa Originality Check akan bermanfaat bagi 
mahasiswa maupun dosen.

Sebelum Turnitin diterapkan, dosen harus melakukan pemeriksaan manual 
pada hasil pekerjaan yang diajukan untuk memastikan keasliannya, dan ini 
membutuhkan banyak waktu dan upaya. Selain itu, karena sangat banyak 
penulisan dilakukan secara online, UPH ingin memastikan bahwa dosen 
pembimbing tesis dapat memberikan tanggapan yang fokus terhadap 
rancangan mahasiswa, sehingga pertemuan langsung menjadi lebih bernilai.

Dengan pengiriman karya yang tanpa batas, siswa dapat melakukan 
pengecekan plagiarisme sendiri untuk meningkatkan hasil kerja mereka 
sebelum pengajuan akhir. Pengajar juga dapat mengatur antarmuka Turnitin 
agar sesuai dengan alur kerja penilaian mereka. “Opsi untuk dapat melihat 

Membangun fondasi integritas 
akademik
Dalam studi kasus ini, kami melihat penerapan Originality Check 
oleh Universitas Pelita Harapan (UPH), yang telah menghemat waktu 
dosen dan menegakkan integritas tesis dan makalah penelitian.

Ringkasan
Setelah memeriksa karya yang 
dikirimkan secara manual, 
UPH mencari alat yang dapat 
menegakkan standar integritas 
untuk pengajuan karya baik 
secara daring (online) maupun 
tatap muka
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Sejak menerapkan Turnitin pada 
Oktober 2018, jumlah pengajuan 
karya tulis yang memiliki kesamaan 
lebih dari 50% di UPH telah turun 
dari 48% menjadi 5%. 
 
Setelah melihat manfaat dari 
program Originality Check, 
penggunaannya pun meningkat di 
seluruh mata kuliah. Pengajar aktif 
yang menggunakannya meningkat 
dari 63 menjadi 318 antara tahun 
2018 - 2019.

Universitas Pelita Harapan

Universitas Pelita Harapan memiliki pengaruh besar 
terhadap kehidupan lebih dari 14.000 siswa sebagai 
perintis dalam program studi berbasis teknologi.

Case Study



“Turnitin telah mengubah cara mahasiswa dan dosen 
berinteraksi... [yang] menciptakan nilai tambah dengan 
meningkatkan keterampilan menulis akademik. Ini 
adalah sesuatu yang telah diimpikan oleh institusi kami, 
meningkatkan keterampilan meta-kognitif mahasiswa 
saat mempelajari mata kuliah tertentu.”

Stella Stefany, Ketua Departemen Pembelajaran Jarak Jauh, 
Universitas Pelita Harapan.
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“Turnitin terlibat langsung dalam menciptakan pendidikan 
yang holistis dan transformasional. Program ini telah 
menciptakan proses bimbingan tesis yang terbuka dan 
transparan, yang sebelumnya sulit dicapai. Turnitin juga 
menyediakan laporan pemeriksaan kesamaan yang 
komprehensif, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi 
pekerjaan siswa.”
Stella Stefany, Department Chair of Distance Learning, Universitas Pelita Harapan.

sumber-sumbernya dan mengecualikannya adalah fitur yang luar biasa,” kata 
Stefany. “Sebagai pendidik, kami harus memeriksa makalah siswa kami secara 
kualitatif alih-alih hanya melihat skor secara kuantitatif.”

Hasil
Pada tahun 2018, beberapa departemen, termasuk departemen Stefany, 
bersama-sama membangun suatu pendekatan kelembagaan dalam 
hal penulisan, dengan menerapkan Turnitin sebagai alat pembelajaran 
utama. UPH menerapkan Originality Check sebagai bagian dari Program 
Pelatihan Literasi Informasi, yang dikelola oleh Perpustakaan UPH. “Turnitin 
berpengalaman tidak hanya sebagai alat ‘pengujian’ untuk tugas, tetapi lebih 
sebagai alat ‘pembelajaran’,” ujar Stefany. “Dosen yang menggunakan Turnitin di 
forum diskusi memperoleh indikasi cara siswa menganalisis topik tertentu. Siswa 
yang melihat hasil karya mereka sendiri akan belajar memperbaiki tulisan mereka.”

Sebagai Ketua Departemen Pembelajaran Jarak Jauh, Stefany berusaha 
keras untuk mendorong penggunaannya, tidak hanya untuk memeriksa 
nilai kesamaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas proses umpan balik 
mahasiswa dengan dosen. “Turnitin menciptakan cara baru dalam proses 
bimbingan tesis, yang juga dapat dilakukan dalam program pembelajaran jarak 
jauh online kami. Mahasiswa dapat bertemu dengan dosen pembimbing mereka 
secara lebih efektif, sehingga mengurangi biaya dan waktu perjalanan.” Stefany 
mengamati bahwa pemeriksaan untuk proyek tesis menjadi lebih konstruktif: 
mahasiswa dapat memperoleh masukan melalui pengajuan tak terbatas di 
Turnitin dan merevisinya sebelum pertemuan, dan dosen pembimbing dapat 
menangani kebutuhan yang sangat spesifik di karya tulis. Kata Stefany: “Turnitin 
membantu siswa untuk meningkatkan penguasaan parafrasa, keterampilan 
menulis sistematis, dan mengembangkan integritas mereka sebagai penulis.”

Sejak 2018, jumlah pengajuan 
karya yang memiliki kesamaan 
lebih dari 50% turun dari 48% 
menjadi 5%.
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Penggunaan oleh pengajar 
meningkat di seluruh bidang 
subjek, dari 63 pengajar aktif 
menjadi 318 antara tahun 
2018 - 2019.
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