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KATA PENGANTAR

 Kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida 
Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rah-
mat dan karunia-NYA, Buku Kode Etik Dosen Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dapat diselesaikan. 
 Dalam Buku Kode Etik Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas Warmadewa ini tercantum berbagai keten-
tuan dan aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh dosen 
agar pelaksanaan proses pendidikan dapat berlangsung lancar dan 
tepat waktu. Dosen sebagai pendidik diharuskan mengikuti keten-
tuan dan aturan tertentu yang tercantum dalam Buku Panduan ini 
untuk kelangsungan proses pendidikananya. 
 Dengan tujuan untuk penyempurnaan secara berkelanjutan 
sesuai dengan perkembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dan perkembangan 
pendidikan dokter nasional, saran dan masukan dari berbagai pi-
hak kami terima dengan senang hati, sehingga Buku Panduan ini 
dapat berfungsi dengan baik untuk seterusnya dalam usaha un-
tuk menghasilkan dokter yang kompeten, profesional, menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan serta peduli terhadap lingkungan.
Semoga, Terima kasih.

                                           Denpasar, 10 Juli 2012
                                          Universitas Warmadewa
                              Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
                                                      Dekan,

                         Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.Park
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KODE ETIK DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU 
KESEHATAN UNIVERSITAS WARMADEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Universitas Warmadewa adalah perguruan tinggi yang 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai 
jenis dan jenjang pendidikan.

b. Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali adalah suatu 
lembaga yang berbadan hukum yang didirikan atas keputusan 
Dewan Pembina Korpri Provinsi Bali No. 57/WAN.Prov/X/KP/1984 
tanggal 12 Oktober 1984 dalam rangka ikut memberikan 
sumbangsih dan kontribusi dalam rangka menunjang 
pembangunan bangsa dan negara khususnya dalam dunia 
pendidikan.

c. Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Unwar adalah institusi 
pendidikan tinggi kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang yang 
relevan

d. Rektor adalah merupakan penanggung jawab utama dalam 
mengelola universitas, memberikan arahan serta kebijakan 
umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur 
penyelenggaraan pendidikan atas dasar keputusan Senat.

e.  Dekan adalah penanggung jawab tertinggi dalam mengelola 
fakultas, memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan 
peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan 
atas dasar keputusan Senat Fakultas

f. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali baik sebagai dosen tetap 
maupun dosen kontrak atau dosen luar biasa dan dosen yang 
dipekerjakan oleh Negara melalui Kopertis Wilayah VIII pada 
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Universitas Warmadewa yang mempunyai jabatan akademik 
sesuai dengan Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2011 
dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

g. Teman sejawat adalah setiap orang yang melakukan tugas 
profesi sebagai dosen sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

h. Kode etik adalah petunjuk sebagai norma tertinggi berperilaku 
dalam menjalankan tugas profesinya sebagai dosen yang 
mengutamakan moralitas, keluhuran budi, integritas, dan 
kejujuran.

i. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku 
dengan tujuan pokok melindungi hak azasi orang lain.

j. Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi 
dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan 
untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang 
ilmu yang ditekuninya. 

k. Senat Fakultas adalah badan normative tertinggi di tingkat 
fakultas yang berkuwajiban memberikan pertimbangan dan 
rekomendasi kepada dekan dalam hal memutuskan hal-hal 
yang bersifat prinsip dan strategis

l. Sivitas Akademika adalah masyarakat universitas yang 
melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, dan 
mahasiswa di lingkungan Universitas Warmadewa. 

m. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang 
mengikuti program pendidikan di Universitas Warmadewa.

n. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan 
orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengklaim 
sebagai ciptaan sendiri.
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BAB II
KEPRIBADIAN DOSEN

Pasal 2

Dosen dalam melaksanakan tugas profesinya dengan penuh 
pengabdian senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menjunjung tinggi nilai objektivitas, keadilan, kebenaran, dan 
kejujuran serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai-
nilai kearifan Warmadewa, menjunjung tinggi konstitusi dan 
perundang-undangan yang berlaku, kode etik dosen, dan sumpah 
jabatan.

Pasal 3

(1) Dosen wajib menjunjung tinggi institusi baik fakultas 
maupun universitas, kaidah keilmuan serta ikut berperan 
aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk kemanfaatan umat manusia.

(2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik 
yang meliputi kebebasan menyampaikan pendapat dalam forum 
akademik untuk mencari kebenaran ilmiah melalui kajian, 
penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(3) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu 
kewajiban memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan 
melalui kajian, penelitian, penyebarluasan ilmu kepada 
mahasiswa dan sesama dosen secara bertanggung jawab, 
mandiri sesuai aspirasi pribadi yang dilandasi kaidah 
keilmuan.
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Pasal 4

Etika Dosen :
Berpakaian Dan Komitmen Waktu

(1) Berpakaian.
a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang 

disandang oleh dosen sesuai dengan saat penugasan.
b. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan, 

kesopanan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan 
menjalankan tugas. 

(2) Komitmen waktu.
a. Dalam menjalankan tugas proses pembelajaran dosen 

harus memiliki komitmen tinggi terhadap disiplin waktu 
sesuai dengan kalender akademik dan jadwal kuliah.

b. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada 
mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap 
muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

c. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan jika ada 
pembatalan komitmen waktu di dalam maupun di luar proses 
pembelajaran.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 5

Hak Dosen

(1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 
dan jaminan kesejahteraan sosial;

(2) Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
(3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak 

atas kekayaan intelektual;
(4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, 

akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana 
pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat;

(5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan;

(6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 
menentukan kelulusan peserta didik

(7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/
organisasi profesi keilmuan.

(8) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan 
meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan 
terhadap institusi
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Pasal 6

Kewajiban Dosen Terhadap Sivitas Akademika

(1) Kewajiban terhadap sejawat
a. Dosen wajib menjaga moral dan etik dalam pergaulan dengan 

sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
b. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, dosen wajib 

menghormati dan menghargai teman sejawat.

(2) Kewajiban terhadap Mahasiswa
a. Dalam memberikan layanan akademik kepada mahasiswa wajib dilakukan 

dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
b. Dosen wajib menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada 

kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses 
pembelajaran.

c. Dosen wajib memberi motivasi belajar kepada mahasiswa agar mereka 
mampu menerapkan konsep belajar oang dewasa (adult learning) dan 
belajar sepanjang hayat (life long learnin)

d. Dalam melakukan penilaian kerja atau prestasi mahasiswa semata-
mata hanya berdasarkan kriteria akademik yang berlaku dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

e. Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan 
oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan 
penuh kearifan.

Pasal 7

Kewajiban Dosen Terhadap Universitas

(1) Tanggung jawab dalam bidang Pendidikan dan 
Pengajaran
a. Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan 

kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang 
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pendidik yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan berpikir, 
berbicara, dan berperilaku.

b. Dosen wajib melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa 
dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik 
serta memberikan keteladanan perilaku yang terpuji.

c. Dosen wajib menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan 
perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen 
sebagai profesi pendidik yang terhormat.

(2) Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian
a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam upaya 

menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni.

b. Dalam melaksanakan penelitian, dosen wajib bersikap dan 
berpikir analitis serta kritis, jujur, objektif, berpegang teguh pada 
semua aspek proses penelitian serta tidak memanipulasi data 
dan hasil penelitian.

c. Sebagai peneliti dosen wajib menghindari kesalahan dalam 
penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.

d. Terhadap hasil penelitiannya, dosen wajib bersifat terbuka, 
saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan lain.

(3) Tanggung Jawab dalam Bidang Pengabdian pada 
Masyarakat
a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia.

b. Pengabdian pada masyarakat wajib dilakukan untuk mencerminkan 
kontribusi nyata universitas dalam rangka pemanfaatan, 
pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni untuk masyarakat.

c. Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan merujuk pada 
kebutuhan masyarakat.

d. Pengabdian pada masyarakat harus memberikan pencerahan dan 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi 
segenap sivitas akademika, yang dalam pelaksanaannya perlu 
melibatkan peran serta mahasiswa.

e. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dosen wajib 
mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergi dengan 
dosen sejawat dari berbagai disiplin ilmu.

f. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dosen wajib 
menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program- 
program pengabdian serta tidak boleh memaksakan kehendak 
kepada masyarakat.
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BAB IV
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANGSI

Pasal 8

(1) Profesi dosen sebagai profesi terhormat dan mulia dalam 
melaksanakan tugas profesinya wajib mengindahkan dan 
melaksanakan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

(2) Pelanggaran terhadap kode etik dosen ini dapat dikenai 
sanksi       sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

(3) Dekan meminta Senat untuk memeriksa dan memberikan 
rekomendasi terhadap dosen yang ditenggarai melanggar kode 
etik dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam rapat senat diputuskan apakah dosen bersangkutan 
melanggar atau tidak kode etik dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku

(5) Keputusan Senat disampaikan kepada Dekan untuk 
ditindaklanjuti

(6) Dekan menyampaikan rekomendasi Senat kepada Rektor untuk 
ditindaklanjuti

(7) Rektor memutuskan sangsi bagi dosen bersangkutan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku   
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BAB V 
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dosen ini akan 
diatur dalam peraturan lain.

2. Kode etik dosen ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
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