
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN 

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

KODE ETIK BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN 

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN 

 

Mengingat : a. Ketetapan Badan Legislatif Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN 

Nomor 006/TAP.02/BLM/IX/2017 tentang Badan Audit Kemahasiswaan BAB III 

Pasal 9 ayat (1) huruf e dan BAB VI Pasal 23 ayat (1) dan (2); 

b. Anggaran Dasar Badan Audit Kemahasiswaan Politeknik Keuangan Negara 

STAN BAB VI Pasal 14 nomor 6 dan  BAB XII Pasal 32 nomor 4 

 

MEMUTUSKAN 

 

 

Menetapkan : Peraturan Badan Audit Kemahasiswaan Politeknik Keuangan Negara 

STAN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Badan Audit 

Kemahasiswaan Politeknik Keuangan Negara STAN



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :  

1. Badan Audit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BAK adalah BK KM PKN STAN 

yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BK KM PKN STAN, 

sesuai standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada Badan 

Legislatif Mahasiswa secara independen dan profesional. 

2. Anggota BAK adalah anggota KM PKN STAN yang telah melalui mekanisme 

penerimaan anggota BAK yang dilakukan secara terbuka melalui uji kelayakan dan 

kepatutan. 

3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan KM PKN STAN. 

4. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan KM PKN STAN yang dituangkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

5. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, 

dimiliknya sikap jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. 

6. Indpendensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk 

tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. 

7. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan 

tugas. 

8. Kode Etik BAK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus 

dipatuhi oleh setiap anggota BAK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk 

menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 



Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BAK yang independen, berintegritas, dan 

profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, 

dan kredibilitas Badan Audit Kemahasiswaan. 

 

Pasal 3 

(1) Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BAK dan Pemeriksa.  

(2) Pemeriksa yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota BAK dan pihak lain yang 

melaksanakan pemeriksaan atas nama BAK. 

 

BAB III 

KODE ETIK 

 

Pasal 4 

 

Nilai-nilai dasar Anggota BAK dan Pemeriksa meliputi: 

 

a. Independensi, yaitu menjunjung tinggi obyektivitas, tidak memihak dan tidak terpengaruh 

oleh suatu tekanan, pandangan, atau kepentingan apapun dalam setiap pembuatan 

keputusan. 

b. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, 

keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. 

c. Profesionalisme, yaitu menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang 

diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi, menghindari benturan 

kepentingan, dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 5 

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BAK dan Pemeriksa 

dalam menjalankan tugasnya. 

 

 

 



BAB IV 

PENERAPAN KODE ETIK 

 

Bagian Kesatu 

Kewajiban dan Larangan Umum Anggota BAK 

 

Pasal 6 

(1) Setiap Anggota BAK wajib: 

a. Menjaga kepatutan sebagai bagian dari Politeknik Keuangan Negara STAN; 

b. Bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; 

c. Mematuhi ketentuan dan peraturan dalam KM PKN STAN dan BAK; 

d. Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK; 

e. Menjaga rahasia organisasi atau rahasia jabatan; 

f. Bertanggung jawab, konsisten, dan bijak. 

 

(2) Setiap Anggota BAK dilarang: 

a. Mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang 

diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas untuk hal yang tidak berkaitan dengan 

pemeriksaan; 

b. Melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan organisasi dan/atau kampus; 

c. Mempublikasikan temuan dan/atau hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada BLM; 

d. Memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, 

kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau 

bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, 

kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif. 

 

Bagian Kedua 

Kode Etik Bagi Anggota BAK 

Pasal 7 

(1) Kewajiban anggota BAK untuk menjamin independensi: 



a. Memegang sumpah dan janji jabatan. 

b. Bersikap netral dan tidak berpihak. 

c. Menghindari terjadinya benturan kepentingan. 

d. Menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas. 

 

(2) Untuk menjamin independensi, anggota BAK dilarang: 

a. Merangkap jabatan dalam lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif 

Mahasiswa,  Himpunan Mahasiswa Jurusan, Lembaga Pers Mahasiswa, dan/atau 

Panitia Pemilihan Raya Politeknik Keuangan Negara STAN. 

b. Menjadi bagian dari tim audit yang melakukan pemeriksaan terhadap Kepanitiaan di 

mana ia menjabat sebagai panitia dalam kepanitiaan tersebut. 

c. Mengikuti kepanitiaan tanpa seizin atasan anggota tersebut. 

 

Pasal 8 

 

(1) Kewajiban anggota BAK untuk menjamin integritas: 

a. Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 

b. Bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut 

pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. 

c. Bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa. 

 

(2) Untuk menjamin integritas, anggota BAK dilarang menerima pemberian dalam bentuk 

apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat 

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

 

Pasal 9 

 

Kewajiban anggota BAK untuk menjunjung profesionalisme: 

a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. 

b. Menyimpan rahasia KM PKN STAN dan/atau rahasia jabatan. 



c. Menghindari pemanfaatan rahasia KM PKN STAN yang diketahui karena kedudukan 

atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 

d. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya. 

 

Bagian Ketiga  

Kewajiban dan Larangan Umum Bagi Pemeriksa 

Pasal 10 

1. Setiap Pemeriksa wajib: 

b. Mematuhi ketentuan peraturan di BAK PKN STAN. 

c. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BAK; 

d. Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif dan konsisten dalam 

mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan; 

e. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak 

berkepentingan; 

f. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling 

mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan 

tugas; 

g. Menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan; 

h. Menyampaikan temuan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kepada Anggota 

BAK yang memberi tugas; 

i. Menghindari terjadinya benturan kepentingan; 

j. Melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai 

dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan; 

k. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi 

temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan 

hasil pemeriksaan; 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan 

m.  Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan; 

 

2. Setiap Pemeriksa dilarang: 

a. Menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena 



kelalaiannya; 

b. Memanfaatkan rahasia objek pemeriksaan yang diketahui karena kedudukan 

atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; 

c. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; 

d. Menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik 

praktis; 

e. Mengubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam 

program pemeriksaan  tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan; 

f. Mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, 

opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai 

dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, 

kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif; dan 

g. Mengubah dan/ atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. 

 

3. Kewajiban dan larangan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) yang terkait dengan pemeriksaan meliputi seluruh rangkaian 

proses pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk pengelolaan dokumen 

pemeriksaan. 

 

 

Kode Etik Bagi Pemeriksa 

Pasal 11 

 

(1) Kewajiban pemeriksa untuk menjamin independensi: 

a. Bersikap netral dan tidak berpihak. 

b. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban 

profesionalnya. 

c. Menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi. 

d. Mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa 

dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan. 



e. Bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. 

 

(2) Untuk menjamin independensi, pemeriksa dilarang: 

a. Merangkap jabatan dalam lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif 

Mahasiswa, dan/atau himpunan mahasiswa jurusan Politeknik Keuangan Negara STAN. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap kepanitiaan di mana ia menjabat sebagai panitia dalam 

kepanitiaan tersebut. 

c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan 

independensinya. 

d. Tunduk pada intimidasi atau tekanan pihak lain. 

e. Membocorkan informasi yang diperoleh dari auditee. 

f. Dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan 

pribadi pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan hasil 

pemeriksaan. 

 

Pasal 12 

(1) Kewajiban pemeriksa untuk menjamin integritas: 

a. Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 

b. Bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut 

pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. 

c. Bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa. 

 

(2) Untuk menjamin integritas, pemeriksa dilarang: 

a. Menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang 

diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

b. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemeriksa guna memperkaya atau 

menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 

 

Pasal 13 

(1) Kewajiban anggota BAK untuk menjunjung profesionalisme: 

a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. 



b. Menyimpan rahasia KM PKN STAN dan/atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang 

diperiksa dan hanya mengemukakan ke pihak yang berwenang. 

c. Menghindari pemanfaatan rahasia KM PKN STAN yang diketahui karena kedudukan 

atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 

d. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya. 

e. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan 

KM PKN STAN. 

f. Memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam 

rangka melaksanakan tugas pemeriksaan. 

g. Menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara pemeriksa sehingga 

dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan tugas. 

h. Saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan 

tugas pemeriksaan. 

i. Menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. 

 

(2) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme, pemeriksa dilarang: 

a. Menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya. 

b. Mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, 

baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan yang berlaku. 

c. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada 

media massa kecuali atas izin atau perintah dewan pimpinan bak.



c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan 

independensinya. 

d. Menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; 

e. Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung 

maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; 

 

BAB V 

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI 

 

Bagian Pertama 

Penegak Kode Etik 

Pasal 14 

Fungsi Penegak Kode Etik BAK ada pada Divisi Pengendalian Internal (PI) BAK. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang Penegak Kode Etik 

Pasal 15 

(1) Divisi PI BAK bertugas menegakkan Kode Etik BAK. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi PI 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. Menerima dan meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik; 

b. Melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaaan pelanggaran Kode Etik; 

c. Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Divisi PI 

berwenang: 

a. Memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau 

data dalam sidang Penegakan Kode Etik; 

b. Memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam 

sidang Penegakan Kode Etik; 



c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan BAK mengenai sanksi 

terhadap Anggota BAK atau Pemeriksa yang terbukti melanggar Kode Etik; 

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan BAK untuk merehabilitasi 

Anggota BAK atau Pemeriksa yang tidak terbukti melanggar Kode Etik; 

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan BAK tentang usaha-usaha yang 

perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik. 

 

(2) Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib 

memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Divisi PI. 

 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak kode etik, Divisi PI 

berkewajiban untuk: 

a. Menjaga kerahasiaan identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan saksi kepada siapapun; 

b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh; 

c. Memberikan putusan yang dilandasi prinsip keadilan dan kebijaksanaan. 

 

BAB VI 

SANKSI KODE ETIK 

 

Bagian Kesatu 

Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Bak 

Pasal 18 

1) Anggota BAK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 yang berdampak negatif terhadap BAK, KM 

PKN STAN, maupun kampus PKN STAN, dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan lisan dan 

tertulis, dicatat dalam buku hitam Bidang Pengendalian Internal BAK, penonaktifan, 

pemberhentian dari keanggotaan BAK, dan/atau sanksi lain sesuai keputusan dewan 

pimpinan. 

2) Mekanisme penjatuhan sanksi dan penentuan sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan 

BAK. 



 

Bagian Kedua 

Sanksi Kode Etik Bagi Pemeriksa 

Pasal 19 

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 

yang berdampak negatif terhadap BAK, KM PKN STAN, maupun Kampus PKN STAN, 

dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, dicatat dalam buku hitam Divisi 

Pengendalian Internal BAK, pemberhentian sebagai pemeriksa , dan/atau sanksi lain sesuai 

keputusan dewan pimpinan. 

(2) Mekanisme penjatuhan sanksi dan penentuan sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan 

BAK. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

(1) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan 

BAK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BAK ini.  

(2) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan BAK 

ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Dewan Pimpinan BAK, penyelesaiannya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku masa tersebut atau berdasarkan kebijakan Dewan 

Pimpinan BAK.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

(1) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar diketahui 

dan dilaksanakan; 

(2) Pada saat Peraturan BAK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Audit Kemahasiswaan tentang 

Kode Etik Badan Audit Kemahasiswaaan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Peraturan BAK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



  


