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KATA PENGANTAR

 Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Buku Panduan 
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Uni-
versitas Warmadewa (PSPD Unwar) Tahun 2010 dapat diselesaikan pada 
waktunya.
 Penyusunan Buku Panduan ini dimaksudkan untuk memberi pe-
gangan dan tuntunan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pe-
nerimaan mahasiswa baru PSPD Unwar tahun 2010, sehingga tujuan un-
tuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dalam kemampuan 
akademik, sikap dan keterampilan dapat diwujudkan. Dengan demikian 
tujuan pendidikan PSPD Unwar yakni menghasilkan dokter yang kompe-
ten dan professional tercapai.
 Buku Panduan ini perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian 
secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada tujuannya yakni 
mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik 
yang tinggi dan sikap yang baik sehingga mampu mengikuti proses pem-
belajaran dengan baik agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu 
menjadi seorang dokter yang mampu bersaing dalam melaksanakan pro-
fesinya secara nasional bahkan regional. Akhirnya kami berdoa semoga 
Buku Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa PSPD Unwar tahun 2010 
ini dapat memenuhi fungsinya sebagai pegangan dalam melaksanakan pe-
nerimaan mahasiswa PSPD Unwar dengan baik. Terima kasih.  
                                                 
                                                                                     Tim Penyusun
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Pendahuluan

 Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa (FK Unwar) seb-
agai institusi yang menyelenggarakan pendidikan dokter bertujuan untuk 
”menghasilkan dokter layanan kesehatan primer yang reflektif, kompe-
ten dan profesional, ilmuwan dan memiliki kemampuan meneliti” yang 
mampu menerapkan profesinya dengan baik ditingkat nasional bahkan 
regional. 
 Dokter dalam melaksanakan profesinya akan berhadapan dengan 
masalah kesehatan manusia dan masyarakat, bahkan tidak jarang me-
nyangkut keberlanjutan hidup  penderita  maka pendidikan kedokteran 
harus diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dengan melibatkan 
semua unsur-unsur pendidikan terbaik. Disamping itu pendidikan kedok-
teran merupakan pendidikan yang khas, diselenggarakan dalam waktu 
yang cukup lama dan memerlukan beaya yang cukup tinggi. 
 Dalam proses pendidikan terdapat tiga unsur yang memiliki peran 
penting dan seimbang serta saling berkait yakni input (calon mahasiswa), 
sumber daya manusia pelaksana pendidikan serta fasilitas (prasarana dan 
sarana) pendidikan. Dua unsur yakni sumber  daya manusia pelaksana 
pendidikan dan fasilitas pendidikan, relatif stabil walaupun terus harus 
dikembangkan secara berkelanjutan. Berbeda  dengan input (calon maha-
siswa) kwalitasnya akan selalu berubah setiap tahun apabila tidak dilaku-
kan usaha untuk menjaga kestabilannya. 
 Dilain pihak untuk menghasilkan dokter sesuai dengan tujuan FK 
Unwar diperlukan input yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik 
yang tinggi tetapi juga memiliki kepribadian yang baik serta dorongan 
(motivasi) yang kuat untuk mengikuti pendidikan. Dengan maksud untuk 
mendapatkan input seperti tersebut diatas FK Unwar menyelenggarakan 
kegiatan ”seleksi penerimaan mahasiswa baru” pada setiap tahun aka-
demik. 
 Dengan maksud untuk memberikan acuan dalam melaksanakan 
kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 
disusunlah Buku Panduan  Seleksi Penerimaan Mahasiswa FK Unwar 
tahun akademik 2012/2013 dengan tujuan  agar input  yang diperoleh 
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memiliki kemampuan akademik yang tinggi, kepribadian yang baik serta 
motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan.
 Buku Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa FK Unwar tahun 
akademik 2012/2013 disusun mengacu kepada Buku Standar Pendidikan 
Profesi Dokter, Konsil Kedokteran Indonensia, 2006 dengan persyaratan 
lulusan Sekolah Menegah Umum atau yang setara dari Jurusan Ilmu Pen-
getahuan Alam (IPA). Seleksi meliputi tes akademik atau memiliki presta-
si khusus, tes psikologi dan tes kesehatan.  Yang diterima menjadi calon 
mahasiswa adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan.
 Dengan penyelenggaraan seleksi yang jujur,  objektif  dan transpar-
an diyakini peserta seleksi yang diterima menjadi calon mahasiswa FK 
Unwar akan mampu dan siap untuk mengikuti proses pendidikan yang 
pada nantinya akan menjadi dokter yang kompeten, profesional. reflektif, 
ilmuwan serta memiliki kemampuan meneliti.

Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Menjadi lembaga pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang 
berkualitas dan kompetitif di tingkat nasional serta mampu meng-
hasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam layanan kes-
ehatan primer dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta peduli 
terhadap lingkungan.
Misi
1. Mengembangkan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang 

berorientasi kepada peningkatan relevansi, atmosfer akademik, 
manajemen internal, keberlanjutan dan efisiensi (RAISE)

2. Mengembangkan iklim dan kultur meneliti pada sivitas akademi-
ka untuk menghasilkan penelitian yang gayut dengan stakeholders  
dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran 
dan ilmu kesehatan

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada 
hasil penelitian dan partisipasi masyarakat agar hasilnya dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. 

•

•
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Tujuan
Tujuan pendidikan dokter FK Unwar adalah : “ menghasilkan dokter 
layanan kesehatan primer yang reflektif, kompeten dan profesional, 
ilmuwan dan memiliki kemampuan meneliti”,

Maksud dan Tujuan
 Pendidikan kedokteran merupakan pendidikan dengan peminat 
yang cukup tinggi, sehingga tempat yang tersedia tidak cukup menam-
pungnya. Oleh karena keterbatasan daya tampung yang dimiliki FK Un-
war maka dilakukan seleksi secara obyektif, transparan serta adil dengan 
maksud untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan 
akademik yang baik, motivasi yang tinggi untuk mengikuti pendidikan, 
serta kesehatan yang baik.  
 Dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengikuti proses pembela-
jaran dengan baik serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan. 

Persyaratan
1. Calon mahasiswa FK Unwar harus memenuhi persyaratan seperti 

berikut :   
a. Warga Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dengan foto-

kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Lulus Sekolah Menengah Umum  Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), dengan menunjukkan fotokopi ijazah dan fotokopi tanda  
lulus ujian yang telah disyahkan oleh Pimpinan Sekolah. 

c. Berbadan sehat (tidak cacat fisik dan mental, tidak menggunakan 
narkoba, tidak buta warna) yang ditunjukkan dengan surat ket-
erangan sehat (asli) dari dokter 

d. Memiliki nilai baik selama mengikuti pendidikan di sekolah 
menengah umum (SMU) yang ditunjukkan dengan foto kopi nilai  
rapor yang disahkan oleh Kepala Sekolah. Nilai rata-rata minimal 
6,5 (enam koma lima) pada kelas X (semester 1 dan 2), XI (se-
mester 1 dan 2), semester XII (semester 1 dan 2), dengan nilai 
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia dan Bahasa 

•
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Inggris, minimal 6,5 (enam koma lima). Tidak pernah tidak naik 
kelas atau dikenai sangsi (hukuman oleh sekolah atau pihak ber-
wajib) karena perbuatan tercela atau tindak pidana.

e. Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan FK Unwar 
2. Lulusan SMU yang memiliki prestasi tingkat internasional dibidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan bidang 
ilmu kedokteran  (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Komput-
er), dengan bukti atau sertifikat yang sah dan memenuhi persyaratan 
yang ditentukan diatas (butir 1), dipertimbangkan untuk diterima tan-
pa mengikuti seleksi, setelah mendapat persetujuan Rektor.

3. Peminat warga negara asing harus memiliki ijin belajar dari Direk-
torat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan  Nasional 
Republik Indonesia. 

4. Warga Negara Indonesia yang mengikuti pendidikan SMU atau yang 
sederajat di luar negeri harus menunjukkan bukti yang sah selama 
mengikuti pendidikan dan lulus pendidikan. 

Seleksi
 Pendidikan di FK Unwar seperti halnya pendidikan kedokteran 
global menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), untuk meng-
hasilkan dokter yang profesional, reflektif, kompeten, ilmuwan dan me-
miliki kemampuan meneliti”

 Dari persyaratan yang ditentukan diatas pada dasarnya calon ma-
hasiswa (yang mendaftar) telah memiliki kemampuan akademik yang cu-
kup tinggi. Namun memenuhi kemampuan akademik saja tidaklah men-
cukupi. Diperlukan kemampuan lain yang dapat meramalkan perilaku 
profesional dimasa mendatang (“cannonical traits”) meliputi unsur-unsur 
intellegence, learning style and motivation, communiaction ability, dan 
conscientiuosness yang dapat diukur   (McManus & Vincent 1993). P e n -
didikan kedokteran berlangsung cukup lama dan intensif sehingga untuk 
keberhasilan dalam pendidikan diperlukan kesehatan fisik yang baik, dan 
bebas dari berbagai cacat fisik yang dapat mengganggu dalam melak-
sanakan profesi dokter.
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 Dengan alasan tersebut dalam seleksi calon mahasiswa dilakukan 
tes akademik untuk mendapatkan urutan (rangking) kemampuan diantara 
lulusan dari berbagai SMU,  tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan se-
cara langsung. 

Proses Seleksi
1. Untuk mengikuti seleksi, peserta diwajibkan : 

a. Membayar uang pendaftaran seleksi sebesar Rp 750.000 (tu-
juh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BPD dengan 
No. Rekening : 0100202222468

b. Mengambil formulir (seperti berikut) dengan menyetorkan 
tanda pembayaran (resi) uang pendaftaran, dan mengisinya 
dengan jelas dan jujur sesuai dengan petunjuk yang ditentu-
kan; Formulir tersebut adalah:
• Formulir Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa          

Baru FK Unwar.  
• Formulir Pernyataan Kesanggupan Orang Tua atau Wali  

untuk menanggung biaya selama mengikuti pendidikan.
• Formulir Pernyataan Kesanggupan Orang Tua atau Wali 

untuk membayar Sumbangan Dana Pengembangan (SDP), 
Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumban-
gan Sukarela (SS).

c. Menyetorkan formulir yang telah diisi dengan jelas dan ju-
jur dan melampirkan  persyaratan yang ditentukan (Fotokopi 
KTP, Ijazah dan Salinan Tanda Lulus Ujian, Surat Keterangan 
Dokter dan Rapor) 

d. Menerima Kartu Tanda Peserta dan Bukti Hadir Ujian Seleksi 
FK Unwar, setelah formulir dan lampirannya (persyaratan yang 
ditentukan) diverifikasi keabsyahannya oleh petugas pendaft-
aran. 

2. Ujian seleksi,  meliputi :   
a. Ujian tulis 
b. Tes psikologi meliputi intelegensi, learning style and motiva-

tion, communication ability, dan integrity.

•
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c. Pemeriksaan kesehatan meliputi :
• keadaan fisik (tinggi badan minimal 155 cm, tidak memi-

liki cacat fisik a.l. penglihatan, pendengaran, penciuman, 
anggota gerak) yang menghambat pekerjaan sebagai dok-
ter. 

• tidak buta warna
• tidak menderita penyakit menular
• tidak cacat mental atau kecenderungan gangguan mental.
• tidak menggunakan narkoba

d. Wawancara khusus
3. Peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri 

dan semua persyaratan yang telah dikumpulkan tidak dikemba-
likan.

Kriteria Penilaian
Penilaian nilai akhir adalah penjumlahan nilai ujian tulis dan tes 
psikologi dan  setelah dinyatakan lulus tes kesehatan. 
Penentuan peserta yang lulus ujian seleksi adalah urutan dari nilai 
akhir tertinggi sampai nilai tertentu sebagai nilai batas lulus (NBL) 
Calon mahasiswa yang termasuk dalam kelompok lulus ujian seleksi 
dilakukan wawancara khusus, untuk mengetahui motivasi dan minat-
nya mengikuti pendidikan di  FK Unwar.

Pelaksanaan Seleksi 
Tahapan Seleksi
Seleksi meliputi 2 (dua) tahap, yakni :
a. Seleksi administrasi, meliputi keabsahan persyaratan (tertu-

lis). Apabila terdapat kecurigaan dan atau pemalsuan  dokumen, 
pendaftaran dianggap batal, dan berkas serta beaya pendaftaran 
tidak dikembalikan. Peserta yang dinyatakan lulus  seleksi admin-
istrasi berhak mengikuti ujian tulis, tes psikologi dan pemeriksaan 
kesehatan.

b. Ujian seleksi meliputi ujian tulis, tes psikologi dan pemeriksaan 
kesehatan dengan jadwal seleksi berikut:

•

•
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Jadwal Pelaksanaan
Gelombang I :  Pendaftaran Seleksi    13 Feb – 29 Mar 2012
  Ujian Seleksi 7 – 8 April 2012
  Wawancara 14 April 2012
  Pengumuman  18 April 2012 
  Pendaftaran Mahasiswa 19 – 24 April 2012

Gelombang II : Pendaftaran Seleksi    23 April – 19 Jul 2012
  Ujian Seleksi 20 – 21 Juli 2012 
  Wawancara 30 Juli 2012
  Pengumuman  4 Agustus 2012 
  Pendaftaran Mahasiswa 6 – 11 Agust 2012

Pengumuman Penerimaan
 Pengumuman penerimaan mahasiswa FK Unwar dilakukan me-
lalui berbagai media (leaflet, radio, koran dan lain-lain).
 Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa 
FK Unwar, diumumkan pada papan pengumumann FK Unwar dan me-
lalui surat khusus kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada 
orang tua/walinya. 

Jumlah Penerimaan
 Jumlah mahasiswa yang diterima seluruhnya sesuai dengan ke-
tentuan dalam ijin operasional adalah 50 orang. Penerimaan dilaksanakan 
dalam 2 (dua) gelombang yakni : bulan April 2012 (gelombang I) seban-
yak 25 orang; bulan Agustus 2012 (gelombang II) sebanyak 25 orang.

Masa Perkuliahan
Perkuliahan dimulai bulan 10 September 2012

•
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Penutup
 Ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Seleksi Peneri-
maan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa  tahun 
2012 ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 
penerimaan mahasiswa tahun 2012/2013. Dengan diterapkannya keten-
tuan dalam Buku ini diharapkan menjadi proses seleksi calon mahasiswa 
berlangsung transparan, jujur dan adil dan dapat diterima oleh semua pi-
hak, dan mahasiswa  yang diterima memiliki kemampuan akademik, mo-
tivasi dan sikap yang  baik untuk menjadi dokter yang profesional setelah 
menyelesaikan pendidikannya.
 Untuk berlakunya Buku  Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa  tahun 2012 ini disyahkan 
dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa. 

  

                 Disyahkan oleh :
                         Rektor
                                                      Universitas Warmadewa

                                                                        ttd             

                                              Prof . Dr. I Made Sukarsa SE, MS
                                                   NIP. 194811291973021001
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