
 
 
 
 
 

 
 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG  

ETIKA AKADEMIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pendidikan dan untuk menjamin keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian bagi sivitas akademika 

Universitas Udayana; 

b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas 

Udayana tentang Etika Akademik telah mendapat 

pertimbangan Senat Universitas Udayana 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 

7710/UN14.V/TU/2018; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 

(7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 

Tentang Statuta Universitas Udayana;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana 

tentang Etika Akademik. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 

Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748); 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta 

Universitas Udayana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 620); 

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang 

Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963; 

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 367/M/KPT. KP/2017 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 

2017-2021. 

10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor  

1097/UN14/HK/2017 tentang Anggota Senat 

Universitas Udayana; 
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    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG 

ETIKA AKADEMIK. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud 

adalah perguruan tinggi negeri yang 

menyelenggarakan program pendidikan akademik, 

vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu 

pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Rektor adalah Rektor Unud. 

3. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah 

unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi 

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan 

akademik di tingkat Universitas. 

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

5. Dosen tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu 

di Unud. 

6. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang bekerja paruh 

waktu di Unud. 

7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut 

Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Unud. 

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan 

mengikuti pendidikan di Unud. 

10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unud. 

11. Etika Akademik adalah panduan perilaku yang dianut 

di Unud bagi seluruh Sivitas Akademika. 

12. Pelanggaran Etika Akademik adalah segala bentuk 

pelanggaran oleh Sivitas Akademika terhadap Etika 

Akademik. 

13. Dewan Kehormatan Etik adalah organisasi yang 

berupa tim independen yang bertugas melakukan 

pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 

pelanggaran kode etik Dosen dan kode etik 

Mahasiswa.  

 

  BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud penyusunan Etika Akademik meliputi: 

a. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, 

responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan 

kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; 

b. memberikan pedoman dan arahan mengenai 

ketentuan disiplin bagi seluruh Sivitas Akademika 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan 

c. merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Etik 

Unud dalam melaksanakan pemeriksaan atas 

pelanggaran Etika Akademik. 
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   Pasal 3 

Tujuan penyusunan Etika Akademik meliputi: 

a. mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 

berbudaya untuk kepentingan Unud, bangsa dan 

masyarakat; 

b. menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi 

kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

lulusan Unud di masyarakat; 

c. menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui penelitian yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan Unud, bangsa, serta kemajuan dan 

kesejahteraan umat manusia; 

d. mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat 

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

   

BAB III 

RUANG LINGKUP ETIKA AKADEMIK 

 

Pasal 4 

Etika Akademik merupakan pedoman perilaku yang wajib 

ditaati oleh Sivitas Akademika. 

 

  Pasal 5 

Ruang lingkup Etika Akademik meliputi: 

a. Sivitas Akademika; 

b. kewajiban dan tanggung jawab; 

c. Dewan Kehormatan Etik; 

d. Dosen; 

e. Mahasiswa; dan 
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f. larangan dan sanksi disiplin. 

 

  BAB IV 

SIVITAS AKADEMIKA 

 

Pasal 6 

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang 

memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan 

budaya akademik. 

(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, 

tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas 

pendidikan tinggi. 

(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi 

sosial tanpa membedakan suku, agama, ras antar 

golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat 

kemampuan ekonomi, dan aliran politik. 

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran 

ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengembangan 

perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah. 

 

  BAB V 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB  

 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya, Sivitas Akademika terikat dengan 

kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditaatinya. 
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(2) Sivitas Akademika berkewajiban dan bertanggung 

jawab memelihara dan mengembangkan budaya 

akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai proses dan produk serta 

mengamalkannya dalam kehidupan masyarakat. 

(3) Sivitas Akademika berkewajiban dan bertanggung 

jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pembelajaran dan/atau penelitian 

ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 untuk kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

(4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan merupakan 

tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang 

dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan 

tinggi. 

 

  Pasal 8 

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) merupakan kebebasan Sivitas 

Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan 

Tridharma. 

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan wewenang profesor 

dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa 

ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab pada sesuatu yang berkenaan 

dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 
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(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) merupakan otonomi Sivitas 

Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam menemukan, 

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, 

metode keilmuan, dan budaya akademik. 

 

  BAB VI 

DEWAN KEHORMATAN ETIK 

 

Pasal 9 

(1) Rektor membentuk Dewan Kehormatan Etik Unud 

dengan pertimbangan Senat. 

(2) Dewan Kehormatan Etik terdiri atas: 

a. ketua merangkap anggota; 

b. sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota. 

(3) Dewan Kehormatan Etik Unud bertugas dan 

berwenang memeriksa pelanggaran etika yang 

dilakukan oleh Sivitas Akademika. 

 

  BAB VI 

DOSEN SEBAGAI ANGGOTA SIVITAS AKADEMIKA 

 

Pasal 10 

Dosen terdiri atas: 

a. Dosen Tetap; dan  

b. Dosen Tidak Tetap. 
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  Pasal 11 

(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki 

tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada 

mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran sehingga mahasiswa aktif 

mengembangkan potensinya. 

(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas 

mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah serta menyebarluaskannya. 

(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib 

menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan 

oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah 

sebagai salah satu sumber belajar dan untuk 

pengembangan budaya akademik serta pembudayaan 

kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika. 

 

  Pasal 12 

 

Dosen yang melaksanakan kegiatan akademik dan/atau 

non-akademik di lembaga luar Unud wajib mendapatkan 

izin Rektor. 

 

  BAB VII 

MAHASISWA  

 

Pasal 13 

(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika 

diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki 

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri 

untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, 

dan/atau profesional. 
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(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara aktif mengembangkan potensinya dengan 

melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran 

ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan 

pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni untuk menjadi ilmuwan, 

intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang 

berbudaya. 

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan 

mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta 

bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. 

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan 

kemampuannya. 

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan 

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan 

tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan 

oleh Unud. 

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati 

norma pendidikan tinggi untuk menjamin 

terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya 

akademik. 

 

  Pasal 14 

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses 

pendidikan. 

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. 
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  Pasal 15 

(1) Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana 

pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, 

dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan 

kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, 

dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan. 

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana diatur pada 

ayat (1) bersifat nonstruktural. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi 

kemahasisiwaan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Rektor. 

 

  Pasal 16 

(1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi: 

a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

b. minat, bakat dan kegemaran mahasiswa; 

c. kesejahteraan mahasiswa; 

d. bakti sosial mahasiswa; dan 

e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

Tridharma. 

(2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di dalam 

dan di luar kampus serta antar kampus wajib 

mendapatkan izin Rektor. 

 

  BAB VIII 

LARANGAN DAN SANKSI 

 

Pasal 17 

Sivitas Akademika dilarang melaksanakan kegiatan yang 

melanggar Etika Akademik. 

 

  Pasal 18 

(1) Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dikenakan sanksi disiplin. 
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(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. peringatan; 

b. teguran; dan 

c. perbaikan, pencabutan, pembatalan penetapan 

keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

undangan.  

  BAB XIV 

PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jimbaran 

pada tanggal 2 Juli 2018 

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 

 

TTD 

   

       A.A. RAKA SUDEWI 

NIP 195902151985102001 
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