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KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang 

Esa, buku "Kebijakan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa 

Tahun 2015-2019" dapat disusun dengan baik. 

Kebijakan Akademik Fakultas Kedokteran adalah suatu kebijakan manajemen 

Fakultas yang menentukan arah pendidikan dan pengembangan akademik,merupakan 

satu dokumen akademik yang berfungsi sebagai pedoman bagi penentu kebijakan 

dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, dalam meningkatkan mutu akademik secara 

berkelanjutan. Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan akademik ini digunakan 

berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Kebijakan Akademik disusun oleh Pimpinan Fakultas yang 

disyahkan oleh senat Fakultas  untuk dilaksankan oleh seluruh sivitas akademika . 

Buku Kebijakan Akademik memberikan gambaran tentang latar belakang, 

tujuan dan manfaat disusunnya kebijakan akademik. Di dalam buku ini juga tertuang 

falsafah dasar, visi dan misi kebijakan akademik. Lebih spesifik lagi dibahas pula 

kebijakan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam masyarakat. 

Kebijakan manajemen dengan "total quality management" dalam rangka menunjang 

kebijakan akademik yang ada. Demikian pula dijelaskan tentang azas penyelengaraan 

dari kebijakan akademik ini.

Untuk lebih mendekati realita, kebijakan akademik dijabarkan dalam rencana 

strategi Fakultas Kedokteran dan implementasinya dalam bentuk rencana kerja 

tahunan.

Demikianlah buku ini disusun setelah memperoleh pembahasan secara 

mendalam oleh team task force yang khusus dibentuk untuk itu, semoga dokumen 

ini dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Denpasar, 27 Desember 2016

Tim Penyusun
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KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS

WARMADEWA TAHUN 2015-2019

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dengan adanya perkembangan zaman dan isu yang mengglobal mengharuskan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) menyusun dan 

mengembangkan kebijakan akademik. Hal ini dilakukan untuk dapat menjawab 

tuntutan dan persaingan global yang ditandai dengan kecendrungan sistem terbuka, 

kompetitif, jangkauan luas, pandangan ke depan dalam beragam bidang ilmu 

pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

FKIK Unwar sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mengambil peran besar, 

berkewajiban dan bertanggung jawab dalam membangun pondasi IPTEK kedokteran 

untuk meningkatkan daya saing bangsa menjadikan insan Indonesia yang cerdas dan 

kompetitif. Dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) FKIK Uwar 

mengacu kepada undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003. tentang sistem 

pendidikan nasional, undang-undang no 18 tahun 2003. tentang sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Kerangka 

Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IX, 2003 - 2010), Peraturan pemerintah no 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang Republik 

Indonesia No.14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Statuta Universitas Warmadewa 

2007.

Dalam Implementasi/ pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi FKIK Unwar harus 

berpedoman juga kepada Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasinal 

tahun 2005 - 2009 menuju pembangunan pendidikan nasional jangka panjang 2005, 

statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UNWAR lima tahunan dan Rencana Strategis 

(Renstra) FKIK Unwar 2005 - 2019.
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Peraturan perundang-undangan, statuta dan renstra UNWAR serta Renstra FKIK 

Unwar pada prinsipnya menciptakan pengembangan kualitas berkelanjutan (continuous 

quality improvement) dan dapat dilakukan melalui otonomi dalam bingkai akuntabilitas

yang aktualisasinya adalah akreditasi berdasarkan evaluasi diri.

Dengan otonomi dan berkembangnya organisasi perguruan tinggi yang sehat dan 

proses penjaminan mutu sebagai inisiator internal, maka institusi akan menghasilkan 

proses pembelajaran dan pengembangan IPTEK masa kini. Dengan demikian akan 

dihasilkan insan atau lulusan yang cerdas, berkarakter dan jati diri bangsa dengan etika 

moral yang tinggi, kreatif, inovatif, kompetitif,dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka disusunlah kebijakan akademik. Kebijakan ini

memuat konsepsi FKIK Unwar secara komprehensif  untuk mengelola dan 

mengembangkan tatanan perangkat keras dan perangkat lunak, sesuai dengan kebijakan 

Unwar. Dalam kebijakan akademik termaktub di dalamnya kemampuan mengambil 

keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi, perencanaan strategis melalui 

analisis cermat dan seksama.

1.2 Tujuan
Kebijakan akademik dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengacu 

kepada peningkatan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

1.3 Manfaat
Kebijakan bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang relevan, berkualitas, dan 

berkesinambungan. Kebijakan akademik juga dapat dipergunakan oleh seluruh sivitas 

akademika dan pegawai sebagai rujukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.
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II. FALSAFAH DASAR

Sesuai dengan motto Universitas Warmadewa maka pelaksanaan Tri Dharma perguruan 

tinggi di FKIK Unwar menggunakan motto Guna Widya Sewaka Nagara yang berarti Ilmu 

pengetahuan,teknologi, dan seni diabdikan untuk kepentingan pembangunan nusa dan 

bangsa.

Kebijakan akademik dilandasi oleh falsafah dasar yang tertuang pada Renstra FKIK Unwar.

Falsafah dasar dirumuskan dengan memperhatikan perspektif ke depan, komprehensif 

holistik, berwawasan lingkungan dengan penuh gairah kerja sama dan semangat 

profesionalisme maupun semangat berkompetisi, membangun dan mengembangkan institusi 

yang mandiri.

Falsafah yang menjiwai pengembangan FKIK Unwar adalah :

2.1 Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan kebebasan akademik sebagai tuntunan 

atau budaya dasar.

2.2 Semangat, komitmen dan profesionalisme menjamin kualitas dalam memberikan 

pelayanan.

2.3 Pemimpin, kepemimpinan dalam manajemen organisasi berlandaskan kompetensi, 

terbuka, demokratis dan dinamis.

2.4 Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengimplementasikan IPTEK mutahir 

dibidang kedokteran.

2.5 Mendorong dan mengembangkan potensi untuk berdedikasi secara sendiri dan atau

team kerja dalam mencapai kinerja terbaik.

2.6 Jiwa kinerja adalah cinta kasih, etika atau moral, dedikasi dan pengabdian.
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III. VISI dan MISI

3.1 Visi 

Pada tahun 2034 menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang 
unggul di bidang kesehatan pariwisata.

3.2 Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang bermutu 

dengan keunggulan di bidang kesehatan pariwisata

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas dan mendukung penanggulangan masalah kesehatan yang 

berkaitan dengan kepariwisataan

c. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (good governance) dengan 

kepemimpinan yang efektif.

3.3 Tujuan 

a. Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi yang mengacu KKNI 

dan SNPT. 

b. Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang berkualitas dan gayut 

dengan masalah kesehatan lokal, nasional dan global

c. Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah yang berkaitan 

dengan kesehatan pariwisata

d. Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel untuk 

terwujudnya visi dan terlaksananya misi institusi

3.4 Sasaran dan Strategi 

a. Sasaran tujuan 1 (Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi, 
mengacu KKNI dan SNPT.
a) Meningkatnya standar mutu akademik
b) Meningkatnya kualitas input
c) Meningkatnya mutu dosen
d) Meningkatnya mutu pembelajaran
e) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana 
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b. Sasaran tujuan strategis 2 (Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan 

yang berkualitas dan gayut dengan masalah kesehatan pariwisata 

a) Terwujudnya budaya meneliti yang menghasilkan produk berupa paten, 

kebijakan kesehatan, publikasi ilmiah, nasional dan internasional

b) Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian kepada 

masyarakat

c) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk riset, 

pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran

c. Sasaran tujuan stategis 3 (Terselenggaranya peran institusi dalam 

penanggulangan masalah yang berkaitan dengan kesehatan pariwisata)

a) Meningkatnya peran institusi dalam merespon masalah kesehatan yang 

berkaitan dengan kepariwisataan

b) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk merespon 

masalah kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan

d. Sasaran tujuan strategis 4 (Terselenggaranya tata kelola institusi yang 

transparan dan akuntabel untuk terwujudnya good governance)

a) Terlaksananya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel

b) Meningkatnya sumber daya internal dan eksternal untuk mendukung kegiatan 

Tri Dharma

c) Meningkatnya sistem administrasi institusi berbasis IT.
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IV. TINJAUAN UMUM

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945, mewujudkan 

insan yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional; 

menghasilkan lulusan yang berwawasan lingkungan dan berguna bagi pembangunan nusa dan 

bangsa sesuai dengan visi Unwar. Dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi FKIK 

Unwar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Sebagai komunitas akademik yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dan 

senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemajuan IPTEK kedokteran dan kesehatan demi 

kesejahteraan masyarakat.

4.2 Perwujudan pikiran dan tindakan berdasarkan integritas institusi secara konsisten yang 

dicerminkan dengan akuntabilitas dan keterbukaan.

4.3 Pelaksanaan prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan untuk menghindari 

dan tidak melaksanakan tindakan tercela.

4.4 Peran aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan 

berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

4.5 Penegakkan wibawa akademik untuk menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, 

mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan etika keilmuan serta menjaga iklim / suasana 

akademik yang kondusif.

4.6 Pelaksanaan inovasi, sinergi lintas bidang, mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

secara konsisten, dengan sistem penjaminan mutu secara bertahap, terstruktur 

berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik.

4.7 Pelaksanaan pengelolaan pendidikan berdasarkan keadilan, keterbukaan, pemanfaatan 

civitas akademik secara komprehensif.

4.8 Institusi pendidikan yang responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan 

kemajuan IPTEK, kebutuhan masyarakat dan peran aktif kepada peningkatan kesejahteraan 

serta pemberdayaan masyarakat.

4.9 Peran aktif dalam menjalankan pendidikan dengan pola ilmiah pokok lingkungan,

senantiasa memperhatikan kearifan lokal dan pemanfaatan sebesar- besarnya didalam 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
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4.10 Peran aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan 

kegiatan multi disiplin dan kerja tim berdasarkan hasil-hasil penelitian (evidence based) 

untuk menyelesaikan masyalah-masalah aktual terkait dengan kepentingan masyarakat 

luas.

4.11 Pengelolaan akademik berorientasi kepada rencana strategis FKIK Unwar 2009 - 2013 dan 

implementasinya sesuai dengan RKT tahun berjalan.

4.12 Penumbuhkembangan hubungan harmonis dan dinamis dari sivitas akademika termasuk 

didalamnya alumni guna menjamin suasana akademik yang kondusif demi kemajuan 

bersama.

4.13 Pemantauan kemajuan IPTEK kedokteran dan kesehatan dunia dan pelaksanaan yang 

sepenuh hati demi kemajuan IPTEK mutahir melalui berbagai upaya dan kerjasama.

4.14 Kedisiplinan dalam pembangunan keseimbangan, antara hasil, manfaat, dan kebutuhan 

untuk terjaminnya pembiayaan yang efektif dan efisien.

4.15 Tumpuan harapan, moral dan etika dalam IPTEK Kedokteran dan kesehatan bagi sivitas 

akademika dan lingkungan sekitarnya.

4.16 Pelaksanaan pengelolaan akademik mengedepankan penjaminan mutu.
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V. KEBIJAKAN AKADEMIK DIBIDANG PENDIDIKAN

5.1 Azas dan Tujuan 
a. Azas

Pendidikan diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai nilai luhur dengan membangkitkan spiritualitas, integritas, keadilan, 

kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan dan 

profesionalisme.

b. Tujuan.

Tujuan pendidikan adalah :

a) Menghasilkan lulusan yang bermutu serta memiliki kompetensi tinggi dalam 

penguasaan IPTEK yang berwawasan lingkungan, profesional dalam berkarya, serta 

bersikap etis dan empati dalam melaksanakan profesinya sehingga mampu bersaing 

dalam pasar kerja.

b) Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, profesional, dan 

mandiri.

5.2 Program pendidikan
a. Penyusunan sistem penerimaan mahasiswa baru agar kualitas input terjamin.

b. Penyusunan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan standar 

kompetensi dokter Indonesia (KKI 2006) dan muatan lokal.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.  

d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

e. Peningkatan peran mahasiswa dalam proses bimbingan dan konseling.

f. Peningkatan peran sivitas akademik dalam kegiatan akademik informal.

g. Peningkatan kualitas evaluasi keberhasilan belajar.

5.3 Sumber Daya
a. Pengembangan sistem rekruipmen SDM

b. Pengembangan sistem pengadaan sarana dan prasarana

c. Pengembangan sistem pengelolaan keuanga

d. Pengembangan sistem informasi manajemen terpadu berbasis IT.

e. Pengoptimalan peran Unit Pengembangan, Pelaksana, Pendidikan Kedokteran (UP3K) 
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suatu unit pelaksana dibawah pembantu Dekan bidang akademik.

f. Pembentukan dan pemberdayaan Task Force kurikulurn.

g. Pengembangan jumlah pendidikan lanjutan (S2 / S3) bagi dosen.

h. Peningkatan kesempatan dosen mengikuti kegiatan ilmiah. 

i. Peningkatan kemampuan dosen dalam PBM dan evaluasi "keberhasilan belajar.

j. Peningkatan kompetensi dosen PA dan konselor. 

k. Peningkatan peran sivitas akademika dalam kegiatan akademik informal.

l. Optimalisasi peran perpustakaan dan IT. 

m. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan peranan PBM. 

n. Pemanfaatan ruang belajar, lab bersama dan skill lab secara efisien dan produktif.

5.4 Evaluasi Program
a. Penerapan sistem evaluasi keberhasilan belajar yang relevan dengan kurikulum 

berbasis kompetensi. 

b. Peningkatan validitas dan reabilitas alat ukur evaluasi.

c. Optimalisasi peran MEU

5.5 Kelembagaan
a. Dekan sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan FKIK Unwar. 

b. Penanggung jawab kegiatan pendidikan adalah WD I bidang akademik. 

c. MEU sebagai motor penyusun kurikulum.

d. Koordinator pendidikan. 

e. Ketua Blok

f. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

g. Ka. Subbag Akademik
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VI. KEBIJAKAN AKADEMIK 
DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1 Azas dan tujuan : 
a. Azas

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan azas keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi integritas guna 

mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Tujuan

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, kegiatan ilmiah, dan pengabdian

kepada masyarakat.

b) Mewujudkan kerjasama di berbagai bidang baik didalam maupun diluar negeri 

untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6.2. Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
a. Menyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Meningkatkan kerjasama intern dan extern Fakultas dalam penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. 

c. Peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat baik 

dengan lembaga nasional maupun internasional.

d. Peningkatan kerjasana fungsional dengan rumah sakit pemerintah dan swasta, dinas 

kesehatan dan pemda

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. 

6.3 Sumber Daya
a. Peningkatan kompetensi staf dalam bidang penelitian, karya ilmiah dan pengabdian 

masyarakat. 

b. Mengusahakan sumber-sumber dana penelitian dan pengabdian masyarakat dan 

memanfaatkan secara efisien

c. Peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan 

dan berdaya saing. 

d. Pengembangan tracer study kealumnian.

e. Pengembangan jejaring kerjasama alumni.
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6.4 Evaluasi Program
a. Evaluasi dan optimalisasi kinerja unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(UP2M) secara reguler dan kontinyu

b. Restrukturisasi dan perbaikan sesuai dinamika UP2M

6.5 Kelembagaan:
a. Penanggung jawab kegiatan fakultas adalah Dekan.

b. Penelitian dan pengabdian masyarakat dikendalikan oleh pembantu dekan sesuai 

bidang keperluan. 

c. Dibentuk UP2M

d. Dibentuk tim pemantau programUP2M.
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VII. AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di FKIK Unwar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik FKIK Unwar adalah :

7.1 Asas kualitas, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas 

input, proses dan output.

7.2 Azas akuntabilitas, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengacu pada perkembangan IPTEK yang 

mutahir.

7.3 Azas transparansi, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terbuka dan 

didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.

7.4 Azas kemandirian, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar kemampuan 

instirusi dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

7.5 Azas manfaat, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap stakeholders.

7.6 Azas kebersamaan, yaitt kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terpadu, 

sistematik, terstruktur dan terarah.

7.7 Azas kesetaraan, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak.

7.8 Azas hukum, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar bahwa semua pihak 

yang terlibat harus taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. 

7.9 Azas keadilan, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan atas dasar kopetensi, 

berdasarkan kemampuan profesionalisme, kompetitif dan peranan
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VIII. PENUTUP
8.1 Sebelum kebijakan akademik FKIK Unwar 2015 – 2019 ditetapkan, tugas dan fungsi 

pimpinan FKIK Unwar didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada.

8.2 Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik ini sangat tergantung 

pada partisipasi seluruh komponen sivitas akademika dan pegawai maka sangat perlu 

dilakukan sosialisasi secara luas.

8.3 Bila dalam kebijakan akademik ini diperlukan aturan yang lebih rinci, maka akan 

dirumuskan tersendiri oleh Senat.

8.4 Kebijakan akademik digambarkan kedalam Renstra 2015-2019 yang implementasinya 

disusun sebagai rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT).


