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KATA PENGANTAR
Saat ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia berada dalam tahap
pertama Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) 2020-2024. Sejalan dengan target
tahun 2025 FKM UI unggul di Asia Tenggara, maka diharapkan Zona Integritas FKM
UI sudah terwujud pada tahun 2024. Fokus pada rencana pembangunan ini ada pada
enam area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan
Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan FKM
UI, FKM UI memerlukan seperangkat nilai budaya yang dapat menjadi acuan bagi semua
warga FKM UI. Nilai budaya tersebut mengacu pada 9 Nilai Budaya UI yang telah
ditetapkan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004
Tahun 2015 Pasal 2 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
Agar 9 Nilai Budaya UI dan Indikator Utamanya lebih dipahami dan diimplementasikan
oleh setiap warga FKM UI, maka diperlukan proses sosialisasi dan internalisasi secara
terstruktur dan konsisten sehingga tertanam dan diwujudkan menjadi budaya Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Salah satu bentuk upaya sosialisasi adalah
penyusunan Buku Saku ini. Dalam buku ini akan disajikan nilai-nilai Universitas Indonesia
dan disertai contoh-contoh penerapannya. Dijelaskan pula hal-hal yang harus dilakukan
dan tidak boleh dilakukan oleh warga FKM UI. Sehingga diharapkan Warga FKM UI
dapat lebih memahami penerapan nilai-nilai budaya ini dalam perilaku sehari-hari.
Sehingga nilai-nilai menjadi terwujud secara nyata di Universitas Indonesia.
Akhir kata, walaupun masih banyak kekurangan dalam Buku Saku ini, diharapkan dapat
digunakan secara baik untuk mendukung sosialisasi dan internalisasi lebih lanjut dari
nilai-nilai budaya ini.
Depok, Agustus 2020
Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc
Pj. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI

3
3

PENDAHULUAN
Berdasarkan

Statuta UI,

visi

UI adalah

untuk menjadi

pusat ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing,
melalui

upaya

kesejahteraan

mencerdaskan
masyarakat,

kehidupan

sehingga

bangsa

berkontribusi

untuk

meningkatkan

bagi

pembangunan

masyarakat Indonesia dan dunia.

Universitas Indonesia memiliki misi:
1. Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran
yang berkualitas
2. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan
tantangan nasional serta global
3. Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur,
dan mampu bersaing secara global, dan

4. Mencipakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi
Universitas Indonesia
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Mengacu kepada Visi Universitas Indonesia, maka visi FKM UI adalah
Mendukung pencapaian visi UI dengan menjadikan pusat pengembangan
ilmu, teknologi, dan pendidikan kesehatan masyarakat berkelas dunia yang
berperan aktif dalam pengembangan profesi kesehatan masyarakat dan
gerak pembangunan kesehatan di Indonesia dan Asia.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memiliki misi:
1.

Menjadikan FKM UI pusat pengembangan watak, moral, etika, dan
budaya bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan program pendidikan
yang

berorientasi

pada

pengembangan

integritas,

wawasan,

intelektualitas, profesionalisme, dan kepekaan sosial lulusan
2. Menjadikan FKM

UI

pusat

pengembangan ilmu dan

teknologi

kesehatan masyarakat melalui kegiatan penelitian yang menghasilkan
karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, inovatif, dan berhasil guna
3. Menjadikan FKM UI penggerak pembangunan kesehatan nasional dan
regional melalui partisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan
upaya masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan
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NILAI-NILAI UNIVERSITAS INDONESIA
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Sesuai

dengan

fungsi

universalnya

sebagai

rumah

dan

lumbung

pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas
Indonesia adalah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar,
yaitu kejujuran,

keadilan,

keterpercayaan, kemartabatan,

tanggung

jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan
terhadap peraturan. Warga UI termasuk didalamnya Warga FKM UI yang
terdiri dari Tenaga Pengajar (Dosen),

Tenaga Kependidikan, dan

Mahasiswa senantiasa berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut
sebagai langkah nyata yang sangat penting dalam membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani di FKM UI.
Kejujuran (Honesty). Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak
benar, tidak berbohong tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang
dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi
keluhuran budi. Kejujuran juga mencakup seluruh kegiatan akademik dan
non akademik.
Keadilan (Just and Fair). Memberikan kesempatan dan perlakuan yang
sama secara

adil

dan non-diskriminatif bagi setiap

warga dalam

melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan
kegiatan

akademik

pertimbangan yang

dan

kegiatan

bersifat

rasial,

lainnya,
etnis,

tidak

didasarkan

agama,

gender,

pada
status

perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.
Keterpercayaan (Trustworthiness). Bersikap dan berperilaku amanah
serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam
melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban.
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(Dignity)

Kemartabatan

dan/atau

(Respect).

Penghormatan

Memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan
pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa
pun.
Tanggung

Jawab

melaksanakan

tugas

(Accountability).
jabatan

maupun

Bertanggung
tugas

jawab

fungsionalnya,

dalam
serta

menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang
dapat merugikan kepentingan Ul maupun kepentingan Warga UI lainnya.
Kebersamaan (Togetherness). Menjunjung tinggi toleransi dan semangat
kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.
Keterbukaan (Transparency). Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap
untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguhsungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis
menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan
bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki
kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang
bersifat rahasia.
Kebebasan Akademik (Autonomy). Menjunjung tinggi kebebasan akademik,
yaitu kewajiban untuk memelihara dan
menjunjung

tinggi

kebebasan

mimbar

memajukan ilmu pengetahuan,
akademik,

yaitu

kebebasan

menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan Ul maupun
dalam forum akademik lainnya.
Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Compliance

to Laws). Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan
mematuhi semua peraturan yang berlaku.
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KEJUJURAN
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Do 


Don’t 

Melakukan kegiatan akademik
atas dasar kemampuan sendiri



Hanya menggunakan data yang
sesungguhnya



Mendapatkan ijin tertulis dari



Tidak Curang (mencontek)



Tidak Plagiarisme



Tidak Fabrikasi (mengarang data)



Tidak Falsifikasi (memanipulasi
alat)

sumber informasi yang digunakan




Mencantumkan sumber informasi

orang lain untuk mengerjakan

yg disitasi


tugas)

Menghargai setiap bantuan atau



tindakan orang lain yang

Tidak menggunakan alat atau
piranti yang dipergunakan secara

berkontribusi


Tidak Ghosting (meminta jasa

tidak jujur untuk tujuan

Jujur dalam mengisi daftar hadir

berbohong atau memberikan

kuliah (tidak menitip tanda

kesan negatif

tangan) dan tidak
menandatanngani daftar hadir
yang sudah berlalu ketika
mahasiswa tidak hadir
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Do 


Don’t 

Membuat laporan berdasarkan
aktivitas yang dilakukan
(melaporkan apa yang dikerjakan



Tidak menipu



Tidak memalsukan tanda tangan
dosen/pejabat yang berwenang

dan mengerjakan apa yang


dilaporkan)

Dilarang mengintimidasi tenaga
kependidikan (Tendik)
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KEADILAN
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Do 


Don’t 

Social responsibility: melaporkan



pelanggaran


Tidak membeda-bedakan
pengerjaan tugas dari dosen
senior, junior dan tendik.

Menghormati seluruh dosen
ketika proses pengajaran dan
pembimbingan serta
menghormati tenaga
kependidikan (tendik) dalam
pengurusan administrasi
akademik
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Do 


Berlaku adil terhadap semua



Memberikan penghargaan sesuai

Don’t 


Tidak melakukan tindakan
diskriminatif

dengan kontribusi



Tidak bersikap rasialis
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KETERPERCAYAAN
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Do 


Don’t 

Melaksanakan tugas akademik



yang dibebankan baik pada tugas-

Tidak menandatangani absen
teman

tugas pengajaran, terlibat dalam
kegiatan pengabdian masyarakat,
dan mampu menyelesaikan tugas
akhir
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Do 


Don’t 

Bertanggung jawab atas jabatan
yang diemban dalam kepanitiaan
atau organisasi dengan membuat



Tidak mencuri



Tidak melakukan perusakan atau
tindakan kriminal lainnya

laporan pertanggungjawaban




Terlibat aktif dalam kegiatan

Tidak menyebarkan informasi
yang bersifat rahasia dan isu

ekstrakurikuler di bidang

yang belum jelas kebenarannya

keilmuan serta minat dan bakat
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KEMARTABATAN
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Do 


Don’t 

Memberi contoh yang baik dalam



berperilaku


Saling menghormati



Bertutur kata yang sopan



Berperilaku yang baik, sopan,

pemberian yang terkait dengan
pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab (Gratifikasi)


ghost writer, ‘joki’ ujian, dll

berkompeten, tendik, dan teman



sejawat

Tidak menggunakan nama FKM
untuk kepentingan

Menghargai orang yang sedang

pribadi/organisasi tertentu tanpa

berbicara


Tidak menawarkan jasa akademik
yang melanggar, seperti menjadi

menghargai dosen, pejabat yang



Tidak memberi dan menerima

ijin tertulis dari yang berwenang

Menghargai dosen dalam hal
komunikasi secara manusiawi,
ketaatan pada norma kesusilaan,
kepatutan, atau kepantasan
dalam proses pembimbingan dan
pengajaran (contoh: tidak sibuk
dengan handphone saat
berhadapan dengan dosen)

19
19

Do 

Don’t 



Berpakaian rapi dan sopan



Tidak melakukan tindakan asusila



Memberi contoh yang baik dalam



Tidak melakukan perundungan

(bullying)

berperilaku


Saling menghormati



Berperilaku dan bertutur kata



seksual fisik, mental, maupun
verbal

yang sopan




Membiasakan mengucapkan salam



Tidak menyebarkan pornografi

jika bertemu dengan orang lain



Tidak melakukan tindakan
kekerasan baik fisik, mental,

Bertindak sesuai dengan budaya

maupun verbal

dan norma yang berlaku


Tidak melakukan pelecehan

Berinteraksi dengan dosen dengan
penghargaan sesuai martabat
kemanusiaan
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TANGGUNG JAWAB
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Do 


Don’t 

Mencantumkan semua nama yang
berkontribusi dalam tulisan





Tidak menyelesaikan tugas



Berkontribusi terhadap tugas

Mematuhi komitmen waktu

kelompok

(disiplin) yang telah dijanjikan



kepada dosen, tendik, dan teman

menghadapi masalah akademik

sejawat


Jangan mudah menyerah dalam
dan non akademik

Mempunyai tanggung jawab untuk
mengerjakan tugas-tugas yang



Tidak menunda tugas yang
diberikan

dibebankan dosen dalam proses
belajar mengajar


Tangguh dan berani menerima
tantangan dan melaksanakan tugas
dalam rangka melatih diri untuk
bekal kehidupan



Apabila terlambat masuk kelas,
minta izin dan mohon maaf serta
memberikan alasan



Apabila dalam proses bimbingan
dan pengajaran, ada masukan dari
dosen sebaiknya dikerjakan dengan
penuh tanggung jawab
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Do 


Don’t 

Mempunyai tanggung jawab
untuk mengerjakan tugas-tugas
sesuai tupoksi



Tidak berperilaku berlebihan



Tidak melakukan perundungan

(bullying)

Bertanggung jawab dan terlibat



secara aktif dalam kegiatan

Tidak meninggalkan tanggung
jawab atas tugas yang diberikan

ekstrakurikuler




Bertanggung jawab dan terlibat
aktif dalam kegiatan hibah dan
lomba-lomba lainnya



Menggunggah berbagai data
prestasi selama perkuliahan ke
dalam sistem pendataan yang
telah ada



Menyebarluaskan informasi yang
benar



Bertanggung jawab dalam
melaksanankan tugas sesuai
dengan jabatan yang diemban
dalam kepanitiaan atau organisasi
dengan membuat laporan
pertanggungjawaban
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KEBERSAMAAN
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Do 


Don’t 

Kontributif dan kolaboratif



Tidak kolusi (tidak mengerjakan

dalam melaksanakan tugas

tugas kelompok secara tugas

bersama seperti Collaborative

individu tapi dikerjakan bersama-

Learning (CL), PBL, tugas

sama)

kelompok


Bersikap peduli terhadap teman
dalam hal kegiatan perkulihan
dan tugas akhir
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Do 


Bersikap toleran terhadap semua



Menjaga fasilitas yang digunakan

Don’t 


mengambil fasilitas yang
digunakan bersama (misalnya:

bersama


Tidak merusak dan atau

tissue, hand sanitizer, sabun

Membangun rasa kekeluargaan

cair, dll)

dalam setiap kegiatan
kemahasiswaan
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KETERBUKAAN
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Do 




Don’t 

Mempertimbangkan pendapat



dan masukan orang lain dalam

hanya untuk keperluan

pengambilan keputusan bersama

pendidikan meraih gelar, apapun
alasannya.

Berani melaporkan apabila terjadi
konflik dengan pembimbing







Tidak bersikap tidak proposional

mengajar (misalnya proses

dalam melaporkan penyimpangan

pembimbingan, pengajaran, dll)

yg dipersepsikan dalam proses
belajar pengajar (misalnya adanya

Berani melaporkan teman yang

masalah dalam pembimbingan,

mencontek dan plagiarisme

dll)

dengan disertai bukti


Tidak berlebihan melemparkan
kesalahan dalam pembimbingan.

Berani menyampaikan adanya
penyimpangan proses belajar



Tidak menyimpan hasil peneltian

Mengisi EDOM dan memberikan
evaluasi yang seimbang
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Do 




Don’t 

Berani menyampaikan keluhan



Tidak bersedia menerima kritikan

secara langsung apabila tidak

atau masukan dari teman, dosen

ada kesesuaian

atau tendik

Transparansi dalam membuat
laporan kegiatan kemahasiswaan
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KEBEBASAN AKADEMIK
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Do 


Don’t 

Menghargai temuan, penelitian



atau karya ilmiah orang lain


Dilarang menyalahguanakn
kebebasan akademik, misalnya
menyampaikan pendapat tidak

Terus menerus berkiprah di

sesuai dengan bidangnya.

bidang akademik (menjaga dan
menumbuhkan atmosfer
akademik)


Akuntabilitas akademik
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Do 




Don’t 

Berani mengajukan usulan untuk



Dilarang menyalahgunakan

perbaikan kepada dosen, tendik

kebebasan berpendapat dan

dan fakultas.

berdiskusi dengan cara
memprovokasi sehingga

Melakukan diskusi-diskusi

menciptakan atmosfer yagn tidak

mengacu kepada kaidah ilmiah

kondusif.

dengan mengundang pembicara
yang memiliki kapasitas di
bidangnya
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KEPATUHAN PADA ATURAN
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Do 


Don’t 

Mengembangkan gairah membaca,



menulis dan menggunakan medsos

pada kegiatan perkuliahan

dengan baik




Tidak hadir tanpa keterangan
pada jadwal pembimbingan

Mengisi proses bimbingan di



SIAK-NG sesuai waktu dan isi

Dilarang menggunakan produk
bajakan

bimbingan


Tidak hadir tanpa keterangan

Memaksimalkan penggunaan
fasilitas yang disediakan oleh
universitas dengan
bertanggungjwab



Melaksanakan setiap kegiatan
akademik sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
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Do 


Don’t 

Tidak memberi hadiah ke dosen,
tendik





Tidak merokok,



Tidak menggunakan Narkotika,

Mematuhi aturan lembaga

Psikotropika dan Zat Adiktif

kemahasiswaan yang berlaku



Tidak menerima sponsorship dari
pabrik rokok untuk kegiatan
ekstrakurikuler
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