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3.  KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Prinsip fairness atau kewajaran ini 

ditujukan untuk mencegah terjadinya 

manipulasi (ketidakwajaran) dalam 

penganggaran, baik dalam bentuk mark up 

maupun ketidakwajaran lainnya.  

• Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 

lima hal penting yaitu komprehensif dan 

disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran,  

dan informatif. 

 

KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 2 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Komprehensif dan disiplin berarti 

mempertimbangkan keseluruhan aspek, 

berkesinambungan, taat asas, prinsip 

pembebanan, pengeluaran dan tidak 

melampaui batas (off budget). 

• Fleksibilitas artinya adalah adanya 

kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi 

dan efektifitas.  
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KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 3 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Terprediksi berarti adanya ketetapan 

dalam perencanaan atas dasar asas 

value for money untuk menghindari 

defisit dalam tahun anggaran berjalan.  

• Anggaran yang terprediksi merupakan 

cerminan dari adanya prinsip fairness di 

dalam proses perencanaan 

pembangunan.  

 

KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 4 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Kejujuran mengandung arti tidak 

adanya bias perkiraan penerimaan 

maupun pengeluaran yang disengaja, 

yang berasal dari pertimbangan teknis 

maupun politis.  

• Kejujuran merupakan bagian pokok dari 

prinsip fairness.  
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KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 5 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Penerapan sifat informatif agar dapat 

tercapainya sistem informasi pelaporan 

yang teratur dan informatif.  

• Sifat informatif ini dijadikan sebagai 

dasar penilaian kinerja, kejujuran dan 

proses pengambilan keputusan selain 

itu sifat ini merupakanciri khas dari 

kejujuran. 

 

KEWAJARAN 

                                              PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

                                               
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 6 Nilai  & Prinsip Anti-korupsi 

• Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan 

oleh mahasiswa dalam kehidupan di 

kampus.  

• Misalnya, dalam penyusunan anggaran 

program kegiatan kemahasiswaan harus 

dilakukan secara wajar. Demikian pula 

dalam menyusun Laporan pertanggung-

jawaban, harus disusun dengan penuh 

tanggung-jawab. 

 


