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REKTOR UNIVERSITAS TiRISTEN SATYA WACANA,

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan siklus Sistem Penjaminan Mytu

lnternal dan untuk menjarankan kegiatan Audit Mutu lnternal oleh Auditor

Mutu di Universitas Kristen Satya Wacana, perlu pemberlakuan Kode Etik

yang ditetapkan dengan [iurat Keputusan;

MENGINGAT : 1. Statuta UKSW Tahun 2016;
2. SK Pembina YPTKSW No. 323/BfYSW|U2017 tanggal 30 November

2017 tentang Pengangkatan saudara Neil semuel Rupidara, 9q.,
M.Sc., ph.D-sebaga-i n:eftor Universitas Kristen Satya Wacana Periode

2C17-2022;
3. SK Rektor UKSW No. 346/Kep.l1.ek.t9l2020 tanggal 15 September

2020 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu lnternal (SPMI)

Universitas Kristen SatYa Wacana;

MEMpERHATTKAN: 1. Surat Kepala LPM No.'111tLPM18t2020 talgqal]2 Agustus 2020;

2.KeputusanRapatPimpinanUKSWtanggallgoktober2o2o;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga
Keempat

: Memberlakukan Kode Etik Auditor Mutu lnternal Universitas Kristen satya

Wacana sepertiterlampir dalam Surat Keputusan ini'

: Lampiran K'eputusan menjadi bagian yang tiOaX terpisahkan dari keputusan ini'

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapka.n' 
.

; K;ili;""n ini akan diperbaikiEpabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya'

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Rupidara, SE, M.Sc, Ph.D.

Tembusan:
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o Pembantu Rektor l, ll, lll, lV, V
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Kode etik auditor mutu internal ini disusun dengan tujuan untuk mendorong tercapainya budaya etis di

kalangan auditor mutu internal. Kode etik ini diperlr-rkan oleh auditor mutu internal untuk menumbuhkan

kepercayaan terhadap auditor yang akan melaksanaka n tugas audit mutu.

Kode etik auditor mutu internal memiliki fungsi untrrk memberikan pedoman bagi setiap anSSota auditor

mutu internal tentang prinsip profesionalitas oalam melaksanakan kegiatan audit mutu internal. Kode etik ini

membantu para auditor mutu internal untuk menafsirkan asas-asas kode etik audit mutu dalam penerapan

praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk

perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yailu: (1) asas kode etik audit akademik dan (2) perilaku

auditor akademik, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor akademik.

Auditor mutu internal wajib menerapkan dan memeg;rng teguh tujuh asas sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan ya rg menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki

potensi dan kemampuan yang memancarkarr kewibawaan dan kejujuran. lntegritas auditor mutu

internal akan menumbuhkan keyakinan sehingga memberikan dasar kepercayaan terhadap

pertimbangan auditor mutu internal. lntegritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga

hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau

golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor mutu internal menunjukkan objektivitas

profesional pada level tertinggi dalam rr,emperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan

informasi tentang ahivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang

seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh

kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.. Objektivitas menentukan

kewajiban bagi auditor mutu internal untuk trerterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari

konflik kepentingan.
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3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang dilrerlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta

bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengrn standar profesional dan standarteknis yang berlaku.

Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan,

secara hati-hati, cermat dan tepat waktu.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang diperclyakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada

orang lain yang tidak berwenang mengr:tahuinya. Auditor internal menghormati nilai dan

kepemiiikan infornrasi yang diterimanya dan tidak mengungkap infornrasi tersebut tanpa

kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

5. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yarg merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau

orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor

mutu internal sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan

menahan diri dari segala perilaku yang nrungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi

pengawasan intern atau organisasi.

Asas-asas kode etik audit mutu akademik di atas rrelandasi sikap dan perilaku auditor akademik dalam

menjalankan tugasnya.

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh auditor akademik mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. lntegritas

Auditor internal :

a. Harus melaksanakan pekerjaannya de:ngan jujur, hati-hati dan bertanggung jawab,

b. Harus mematuhi Piagam Audit Mutu lnternal dan membuat laporan audit sesuai aturan yang

berlaku,

c. Harus menghindari tindakan yang nrendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan

organisasi teraudit,

d. Harus menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

2. Objektivitas

Auditor internal:

a. Harus menghindari aktivitas yang dapat nrerusak objektivitas audit mutu internal,

b. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatar atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga

dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan
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atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan

organisasi.

c. Tidak boleh menerima pemberian apapun yang dapat mengganggu pertimbangan

profesionilnya,

d. Harus melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Auditor internal :

a. Harus menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan dan pengalaman audit untuk

melaksanakan kegiatan audit,

b. Harus melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar Mutu dan Manual Mutu

serta Prosedur Mutu Audit lnternal,

c. Harus selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

d. Harus bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat dan tepat

waktu.

4- Kerahasiaan

Auditor internal:

a. Harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas,

b. Tidak boleh menggunakan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok

c. Tidak boleh menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan

tujuan dan etika kelembagaan.

5. Perilaku profesional

Auditor internal :

a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan

kepercayaan kepada profesionalisme aud tor.

b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab auditee dalam melaksanakan

tugas yang bersifat konsultasi

yang tidak me matuhi (melanggar) kode etik auditor mutu internal akan dinilai dan ditindak sesuai

prosedur penegakan disiplin yang berlaku. Sanksi bagi pelanggaran kode etik berupa :

1. peringatan lisan,

2. peringatan tertulis

3. pemberhentian sementara sebagai auditor urrtuk jangka waktu tertentu

4. pemberhentian sebagai auditor.

Aud
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