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Menimbang

: a.

bahwa untuk memastikan setiap Auditor Intern Pemerintah Indonesia
rnemiliki integritas, objektivitas, kornpetensi, akuntabilitas, dan berlaku
profesional, telah ditetapkan Kade Etik Auditor Intern Pemerintah
Indonesia;

b.

bahwa agar Kade Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dijalankan
dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pemantauan Penerapan
Kade Etik Auditor Intern Pernerintah Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Keputusan Ketua Umum
Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah

Indonesia tentang

Pedoman

Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450).

3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 60

Tahun

2008 tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890).
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

'.
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037).

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Nomor PER/04/M.PAN/03/2008

Pendayagunaan Aparatur Negara

tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern lnstansi Pemerintah.
Memperhatikan

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

UMUM

KETUA

ASOSIASI

AUDITOR

INTERN

PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN
PENERAPAN

ETIK

KODE

AUDITOR

PEMERINTAH

INTERN

INDONESIA
Pertama

Menetapkan

Kode

Penerapan

Pemantauan

Pedoman

Etik

Auditor Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua

Pedoman
Pemerintah

Indonesia

Kode

Penerapan

Pemantauan
ini

berlaku

Etik

Auditor

Intern

untuk seluruh Auditor Intern

Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2.

Menteri Dalam Negeri;

3.

Menteri Keuangan;

4.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

5.

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6.

lnspektur Jenderal Kementerian/Lembaga Negara;

7.

lnspektur Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2018

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KETUA
UMUM
ASOSIASI
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR:
064/AAIPI/DPN/2018
TENTANG
PEDOMAN
PEMANTAUAN
PENERAPAN
KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH
INDONESIA

PEDOMAN PEMANTAUAN PENERAPAN KODE ETIK
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
(KE-AIPI)
Latar Belakang
01.

Pemantauan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang penting
dalam rangka memastikan bahwa pengendalian intern terus beroperasi
secara efektif dari waktu ke waktu. Pemantauan tersebut dapat dilakukan
melalui dua cara, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
Pemantauan
berkelanjutan
dilaksanakan
melalui
kegiatan
pengawasan/supervisi oleh unit kerja Auditor yang melekat dalam operasi
normal suatu entitas. Evaluasi terpisah dilaksanakan melalui pemantauan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau fihak eksternal
pemerintah yang ditunjuk.

02.

Salah satu pemantauan yang perlu dilakukan adalah pemantauan atas
penerapan kode etik agar sikap, tingkah laku, dan perbuatan Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AIPI) yang selanjutnya disebut Auditor berjalan sesuai
dengan kode etik AIPI sehingga dapat meningkatkan kinerja. Jadi,
pemantauan penerapan kode etik dimaksudkan untuk memastikan para
Auditor Intern Pemerintah Indonesia menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan hasil pemantauan yang
optimal maka disusun Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik AIPI yang
selanjutnya disebut Pedoman Pemantauan.

03.

Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi unit terkait dalam melaksanakan
pemantauan penerapan kode etik para Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Maksud dan Tujuan
04.

Pedoman Pemantauan dimaksudkan sebagai standar dan panduan minimal
dalam melaksanakan pemantauan penerapan kode etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia.

05.

Pedoman Pemantauan bertujuan untuk:
a. membantu pimpinan unit kerja Auditor dalam meningkatkan penerapan
kode etik di lingkungan kerjanya;
b. mendorong terwujudnya sikap, tingkah laku, dan perbuatan Auditor yang
sesuai dengan kode etik; dan
c. mewujudkan pemantauan penerapan KE-AIPI secara efektif.
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Sasaran
06.

Sasaran penetapan Pedoman Pemantauan adalah:
a. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, pemahaman, dan penafsiran
atas pemantauan penerapan KE-AIPI;
b. terwujudnya kesamaan metode dan tugas pelaksana pemantauan dalam
memantau penerapan KE-AIPI; dan
c. tercapainya efektivitas dan efisiensi pemantauan penerapan KE-AIPI.

Ruang Lingkup
07.

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan dilakukan:
a. terhadap seluruh Auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
b. atas penerapan sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai berdasarkan
kode etik yang telah ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia (AAIPI).

Referensi dan Pengertian Umum
08.

Pelaksanaan pemantauan penerapan KE-AIPI secara umum mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Kode Etik
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI).

09.

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi:
a. Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Auditor
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
b. Pemantauan adalah proses penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan
untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari aktivitas yang
sedang berjalan dan mengambil tindakan sedini mungkin.
c. Kode Etik AIPI yang selanjutnya disebut KE-AIPI adalah pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan Auditor dalam melaksanakan tugas dan
fungsi profesi auditor intern pemerintah.
d. Pemantauan penerapan kode etik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
pelaksana pemantauan untuk menilai apakah sikap, tingkah laku, dan
perbuatan pegawai telah dilandasi dan sesuai dengan kode etik yang
berlaku.
e. Pelaksana pemantauan adalah unit kepatuhan internal, unit kerja lain
atau pejabat yang ditunjuk untuk memantau penerapan kode etik.
f. Pelanggaran kode etik adalah segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan
pejabat/pegawai yang bertentangan dengan KE-AIPI.
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010. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap
Auditor wajib bersikap dan berpedoman pada etika yang diatur dalam bentuk
kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan tersebut dituangkan dalam
KE-AIPI yang paling kurang memuat ketentuan:
a. Prinsip Etika: Integritas, Objektivitas,
Akuntabel, dan Perilaku Profesional;
b. Aturan Perilaku;
c. Aturan Perilaku dalam Organisasi;
d. Hubungan Sesama Auditor; dan
e. Hubungan Auditor dan Auditan.

Kerahasiaan,

Kompetensi,

Tugas dan Tanggung Jawab
011. Tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pemantauan
penerapan KE-AIPI adalah sebagai berikut.
a. Pimpinan unit kerja Auditor
1) melakukan internalisasi penerapan kode etik pada unit di lingkungan
kerjanya secara berkala;
2) memberikan contoh penerapan kode etik pada unit di lingkungan
kerjanya dalam berperilaku sehari-hari;
3) melakukan pengawasan penerapan kode etik terhadap pegawai di
unitnya;
4) memberikan dukungan terhadap pemantauan penerapan kode etik di
lingkungan kerjanya;
5) memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil pemantauan penerapan kode
etik dalam rangka meningkatkan pengendalian intern di lingkungan
kerjanya;
6) memberikan sanksi moral atau tindakan pembimbingan dengan bijak
terhadap pelanggaran kode etik; dan
7) membentuk tim pelaksana pemantauan dalam hal belum terdapat unit
pelaksana pemantauan tersendiri.
b. Pelaksana Pemantauan
1) memberikan contoh penerapan kode etik pada unit kerja Auditor di
lingkungan kerjanya dalam berperilaku sehari-hari;
2) menyusun rencana kerja pemantauan penerapan kode etik, termasuk
memilih objek pemantauan dan menentukan jadwal pelaksanaan
pemantauan, serta menentukan penggunaan metode/perangkat
pemantauan penerapan kode etik;
3) melaksanakan pemantauan penerapan kode etik pada unit audit intern
masing-masing
dengan
menggunakan
perangkat
pemantauan
sebagaimana diatur dalam pedoman ini, namun tidak menutup
kemungkinan bahwa perangkat pemantauan dapat dikembangkan
berdasarkan kondisi pada saat pelaksanaan pemantauan;
4) menyusun dan menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja
Auditor yang dipantau. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran
etika yang berat, laporan ditembuskan kepada Komite Kode Etik AAIPI;
dan

-45) melakukan evaluasi terhadap pemantauan penerapan kode etik yang
telah dilakukan pada masing-masing unit Auditor.
Perencanaan
012. Pada tahap perencanaan dilakukan pemilihan objek pemantauan, yaitu
auditor atau tim audit yang akan dipantau penerapan kode etiknya.
Pemilihan objek pemantauan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan yang
dimiliki oleh pelaksana pemantauan, misalnya:
a. adanya pengaduan/keluhan terkait pelaksanaan tugas Auditor;
b. meningkatnya risiko suatu pekerjaan yang dapat disebabkan oleh
perubahan proses bisnis dan/atau interaksi dengan pihak ketiga; dan
/atau
c. rekam jejak perilaku Auditor.
013. Pemilihan objek pemantauan dilakukan pada akhir tahun sebelum tahun
pelaksanaan pemantauan sebagai bahan perencanaan pemantauan.
Pemilihan objek ini dapat diperbaiki pada tahun berjalan bila terdapat
kejadian-kejadian signifikan yang mempengaruhi pertimbangannya.
014. Objek pemantauan terdiri atas:
a. Auditor yang berada di lingkungan kantor sendiri, dan
b. Auditor yang bertugas di kantor pihak lain terkait.
015. Pemantauan yang dilakukan terhadap Auditor yang bertugas di kantor pihak
lain terkait sebaiknya dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
setelah pegawai tersebut kembali ke kantor sendiri. Hal ini dimaksudkan
agar responden masih memiliki ingatan yang jelas terhadap pegawai yang
dipantau.
016. Setelah dilakukan pemilihan objek pemantauan, maka berdasarkan sumber
informasi yang diperoleh ditentukan metode yang akan digunakan untuk
memantau sesuai dengan kondisi. Sumber informasi dapat berupa
pengaduan ataupun sumber lainnya misalnya media massa termasuk media
sosial, hasil pemantauan sebelumnya dan lain-lain.
017. Metode-metode yang dapat digunakan berupa survei, observasi, surveillance,
inspeksi mendadak, focus group discussion (FGD), dan pemantauan bentuk
lainnya sesuai kebutuhan.
Penyusunan Program Kerja
018. Berdasarkan objek pemantauan yang telah dipilih maka disusunlah program
kerja yang meliputi: objek pemantauan, tujuan, sumber informasi, jadwal
pelaksanaan, metode, perangkat yang digunakan, dan pelaksana
pemantauannya (contoh format program kerja dapat mengacu pada Contoh
1).
019. Program kerja tersebut dapat diperbaiki pada tahun berjalan bila terdapat
kejadian-kejadian signifikan yang mempengaruhinya.
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Perancangan Perangkat Pemantauan
020. Berdasarkan program kerja yang telah disusun maka perlu dirancang
perangkat pemantauan sesuai dengan kebutuhan. Bila perangkat tersebut
telah tersedia dan relevan dengan kebutuhan yang ada, maka dapat langsung
digunakan oleh pelaksana pemantauan.
021. Perangkat pemantauan yang dapat digunakan adalah checklist perilaku,
kuesioner, surat konfirmasi, panduan FGD, dan lain-lain, termasuk
perangkat pendukung diantaranya alat perekam suara/gambar/video.
Pelaksanaan
022. Pelaksanaan pemantauan penerapan kode etik pada masing-masing unit
audit intern dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan
salah satu atau kombinasi metode dan perangkat.
023. Metode survei dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu sikap,
tingkah laku, dan perbuatan berdasarkan kode etik yang diterapkan oleh
auditor yang sedang bertugas di kantor pihak lain terkait.
024. Perangkat yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaanpertanyaan minimal seputar kode etik auditor yang dipantau. (contoh format
kuesioner dapat mengacu pada Lampiran II)
025. Pelaksana pemantauan memastikan bahwa kuesioner tepat sasaran baik dari
sisi waktu maupun responden. Survei dilaksanakan paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja setelah pegawai yang menjadi objek pemantauan selesai
bertugas. Subjek yang dipilih sebagai responden adalah orang-orang yang
dalam kesehariannya berinteraksi langsung dengan pegawai yang dipantau
selama masa penugasan, termasuk juga pimpinan unit di tempat pegawai
yang dipantau tersebut bertugas.
026.

Apabila hasil kuesioner menunjukkan hal-hal yang bersifat negatif,
pelaksana pemantauan wajib melakukan pendalaman dengan cara
wawancara, dengan tujuan tidak terjadi salah persepsi dalam pengisian
kuesioner.

027. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut, pelaksana
pemantauan wajib meminta tanggapan dari auditor yang dipantau; dan
pihak-pihak lain yang dianggap ikut mengetahui perilaku yang dianggap
negatif.
028. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut, pelaksana
pemantauan wajib meminta tanggapan kepada atasan langsung dari pegawai
yang dipantau terkait sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dinilai oleh
responden sebagai pelanggaran kode etik.
029. Data atau informasi yang didapatkan dari pengisian kuesioner, wawancara,
dan tanggapan dituangkan dalam kertas kerja pemantauan untuk diolah
lebih lanjut menjadi laporan. (contoh format kertas kerja survei dapat
mengacu pada Lampiran II)
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gambaran nyata suatu objek pemantauan. Metode observasi dilakukan
terhadap seluruh pegawai yang berada di lingkungan kantor sendiri (contoh
format lembar observasi dapat mengacu pada Lampiran II). Pengamatan
dilakukan secara intensif minimal selama satu hari kerja untuk
mendapatkan hasil pandangan yang lebih objektif. Pengamatan dilakukan
sedapat mungkin tanpa disadari oleh objek pemantauan agar mendapatkan
gambaran nyata penerapan KE-AIPI. Pengamatan dapat dilaksanakan secara
langsung maupun memanfaatkan peralatan closed-circuit television (cctv)
dan/atau peralatan lainnya.
031. Dalam menuangkan isi laporan observasi, pelaksana pemantauan cukup
dengan memberikan gambaran sikap, tingkah laku, dan perbuatan
menyimpang terkait kode etik yang paling sering dilakukan oleh pegawai
kepada pimpinan unit tanpa menyebutkan identitas pegawai yang melanggar.
Hal ini dimaksudkan agar pimpinan/atasan langsung juga menjalankan
peran supervisinya.
032. Surveillance adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik
pegawai yang dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan sama sekali
kepada objek yang dipantau. Metode ini dilakukan terhadap pegawai yang
diduga secara sengaja dan terus-menerus melakukan pelanggaran kode etik,
meskipun telah dilakukan teguran dan/atau pembinaan oleh atasan
langsungnya.
033. Surveillance dapat digunakan oleh pelaksana pemantauan apabila menerima
pengaduan/keluhan, baik dari atasan langsung maupun dari rekan sejawat
ataupun pihak lain terkait. Metode ini dapat digunakan atas inisiatif
pimpinan pelaksana pemantauan yang bersifat proaktif. (contoh pelaksanaan
surveillance dan contoh format lembar surveillance dapat mengacu pada
Lampiran II)
034. Metode inspeksi mendadak (sidak) dilakukan untuk melihat secara langsung
dan spontan penerapan kode etik pegawai di lokasi-lokasi sebagai berikut
namun tidak terbatas pada:
a. lingkungan kantor sendiri; dan
b. kantor pihak lain terkait.
035. Metode ini hanya dapat digunakan oleh pelaksana pemantauan apabila
mendapat arahan langsung dari pimpinan masing-masing pada waktu-waktu
tertentu yang dinilai berisiko terjadinya pelanggaran penerapan kode etik,
misalnya menjelang libur hari raya atau pada hari kerja yang diapit dengan
hari libur. (contoh format lembar inspeksi mendadak dapat mengacu pada
Lampiran II).
036. Metode FGD dilakukan dengan cara mengundang stakeholder atau pihak
yang berkepentingan yang memiliki informasi terkait dengan pelayanan
dan/atau sikap, tingkah laku, dan perbuatan Auditor dalam melaksanakan
tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang berhubungan
dengan stakeholder tersebut. (contoh format Focus Group Discussion (FGD)
dapat mengacu pada Lampiran II).
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037. Penelaahan Hasil Pemantauan: Pelaksana pemantauan menelaah hasil
pemantauan yang sebelumnya telah dituangkan dalam kertas kerja.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan validitas data. Misalnya,
data yang didapat dari observasi hanya dapat dikatakan valid bila proses
pengamatannya dilakukan tanpa disadari oleh objek pemantauan.
038. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan: Pelaksana pemantauan wajib
menyusun laporan hasil pemantauan pada saat tugas pemantauan berakhir.
Pelaksana pemantauan membuat laporan berdasarkan penelaahan hasil
pemantauan penerapan kode etik yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan
hasil pemantauan berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian pimpinan
unit kerja Auditor dan ditandatangani oleh pimpinan pelaksana pemantauan.
039. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan: Laporan hasil pemantauan
penerapan kode etik yang telah disusun oleh pelaksana pemantauan wajib
disampaikan kepada pimpinan unit kerja Auditor atau unit yang dipantau
dan ditembuskan kepada pimpinan pelaksana pemantauan segera setelah
laporan selesai, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tugas
pemantauan dilakukan.
040. Laporan hasil pemantauan disusun dalam bentuk bab dan setidaknya
memuat:
a. Cover Judul;
b. Daftar lsi;
c. Ringkasan Hasil Pemantauan;
d. Dasar Hukum;
e. Tujuan Pemantauan;
f. Ruang Lingkup Pemantauan;
g. Metode Pemantauan;
h. Gambaran Umum;
i. Uraian Hasil Pemantauan;
j. Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan (jika ada);
k. Lampiran (jika ada).
041. Dalam hal substansi di atas disusun sebagai outline laporan hasil
pemantauan, maka diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Evaluasi
042. Pelaksana pemantauan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan
penerapan kode etik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan
rencana dengan realisasinya, pemanfaatan hasil pemantauan, aksi dan
reaksi pegawai yang dipantau terhadap pelaksanaan maupun hasil
pemantauan, serta hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pemantauan yang
perlu mendapat perhatian.
043. Pelaksana pemantauan wajib melakukan evaluasi terhadap unitnya sendiri
untuk melihat seberapa besar peran dan dukungan pelaksana pemantauan
dalam peningkatan penerapan kode etik. Evaluasi dilakukan dengan melihat
seberapa sering pimpinan pelaksana pemantauan melakukan sosialisasi dan
apakah setiap Auditor sudah mengetahui dan memahami tentang penerapan
KE-AIPI. Pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan kode etik harus
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etik tumbuh dengan sendirinya, bukan karena merasa dipantau.
044. Selain itu, pelaksana pemantauan juga wajib mengevaluasi dirinya sendiri
dengan melihat seberapa baik contoh yang ditunjukkan oleh pelaksana
pemantauan dalam menerapkan KE-AIPI.
045. Evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan salah
satu atau kombinasi dari metode survei dan FGD.
046. Pelaksanaan
pemantauan
penerapan
KE-AIPI
diharapkan
dapat
meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kode etik di lingkungan unit
audit intern masing-masing. Dengan peningkatan kode etik tersebut
diharapkan kualitas lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur
pengendalian yang sangat penting dapat ditingkatkan yang pada akhirnya
akan meningkatkan kualitas pengendalian intern. Dengan demikian upaya
pemantauan penerapan kode etik ini akan menunjang tercapainya tujuan
organisasi.
047. Meskipun pemantauan penerapan kode etik secara aktif belum menjadi
sesuatu yang dipraktikkan oleh berbagai organisasi, tetapi inovasi ini penting
untuk dilaksanakan. Hal tersebut didukung dengan adanya pelaksana
pemantauan yang dapat menjalankan pemantauan penerapan kode etik.
048. Pemantauan penerapan kode etik ini hanya dapat berhasil bila didukung oleh
komitmen dari pimpinan organisasi yang meneladankan kepatuhan terhadap
kode etik yang telah ditetapkan. Tanpa dukungan dari pimpinan organisasi
maka upaya pemantauan penerapan kode etik ini akan kehilangan arti.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KETUA
UMUM
ASOSIASI
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR: 064/AAIPI/DPN/2018 TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN PENERAPAN KODE
ETIK
AUDITOR
INTERN
PEMERINTAH
INDONESIA

Contoh 1
Format Program Kerja Pemantauan
PROGRAM KERJA PEMANTAUAN PENERAPAN KODE ETIK
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017
No.
1.

Objek

Tujuan

Sumber

Itjen
Kemenkeu

Hubungan
Auditor
dengan
Auditan

Pengaduan

Jadwal
Pelaksanaan
Periodik/
Bulanan

Metode

Perangkat

Observasi

Checklist perilaku,
tape recorder,
kamera/alat
perekam
suara/gambar/video

Pelaksana
Fulan/
NIP …..

2.
Dst

Contoh 2
Format Kuesioner
LEMBAR KUESIONER PEMANTAUAN PENERAPAN KODE ETIK
Yth. Bapak/Ibu,
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Kode Etik Auditor [diisi
unit Itjen/Irtama/Inspektorat], kami mohon Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini
secara lengkap dan objektif.
Atas kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Unit/Pegawai
yang Dipantau

:

Tim Asistensi Inspektorat VII Kementerian Keuangan

Pelayanan/Penu
gasan

:

Penugasan Asistensi Manajemen Risiko

Tanggal
Pelayanan/Penu
gasan

:

1 s.d. 10 April 2017

Nomor
Penugasan
(optional)

:

ST-234/IJ/2017

Mohon diisi dengan memberikan tanda "√" sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu pada kolom
yang tersedia di setiap pertanyaan.
Kolom keterangan dapat diisi dengan intensitas kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh
auditor/pegawai Inspektorat Jenderal selama melaksanakan tugas.

-2Kewajiban dan Larangan
KadangTidak
Tidak
Keterangan*
kadang
Tahu
Apakah Auditor / Pegawai Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama / Inspektorat Provinsi /
Kabupaten / Kota selama penugasan:
1.
a. berkata-kata positif.
b. bertutur kata secara sopan dan
mengindahkan
etika
komunikasi.
c. tidak mengumpat.
d. tidak memfitnah pegawai lain.
2.
berpakaian rapi dan sopan?
No.

Uraian

3.

mengenakan pakaian sesuai
dengan aturanyang ditetapkan
untuk lingkungan Kementerian
Keuangan?

4.

berpenampilan sewajarnya?

5.

menjaga kebersihan diri dan
tempat kerja?
merokok di dalam gedung kantor,
termasuk di ruang pantry, kamar
kecil, tangga darurat, dan
basement?
mengenakan tanda pengenal
pegawai selama jam kerja?
pada saat jam kerja melakukan
aktivitas yang kontra produktif?
melakukan intervensi proses kerja
di kantor Bapak/lbu sehingga
memengaruhi pembuatan
keputusan (untuk kepentingan
pribadi)?
meminta pemberian dari kantor
Bapak/lbu dalam bentuk apapun?
(Contoh: souvenir/oleh-oleh/makan
malam di luar kantor, kecuali
makanan dan/atau minuman yang
disediakan di kantor Bapak/lbu
dan penyediaan sarana
transportasi lokal untuk
kepentingan dinas oleh kantor
Bapak/lbu)
menggunakan fasilitas kantor
untuk kepentingan di luar
kedinasan tanpa ijin Bapak/lbu,
yaitu menggunakan
telepon/fax/mesin
photocopy/printer/infocus kantor
Bapak/lbu untuk kepentingan
pribadi?

6.

7.
8.
9.

10

11

Ya

*dapat diisi nama Auditor Intern ataupun penjelasan lain yang terkait
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I. Lain-lain (optional)
Entry Meeting dan Exit Meeting
No.

Uraian

1

Apakah Bapak/Ibu berinteraksi
dengan
auditor/pegawai
Inspektorat Jenderal dalam hal
pelaksanaan
audit
ataupun
kegiatan pengawasan lainnya?
Apakah
auditor/pegawai
Inspektorat
Jenderal
telah
menjelaskan
kepada
kantor
Bapak/Ibu maksud, tujuan, dan
ruang lingkup pada saat Entry
Meeting?
Apakah
auditor/pegawai
Inspektorat
Jenderal
telah
mengomunikasikan/menjelaskan/
melakukan pembahasan mengenai
hasil penugasan kepada kantor
Bapak/Ibu pada saat Exit Meeting?

2

3

Selalu

Sering

Jarang

Tidak
Pernah

Tidak
Tahu

Keterangan*

*dapat diisi nama Auditor Intern ataupun penjelasan lain yang terkait

Kolom di bawah diisi saran atau harapan atas pelaksanaan tugas tim yang bersangkutan atau
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan secara
keseluruhan.
SARAN:

*optional
...................,.................................

.....................................................
NIP ..............................................
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Format Kertas Kerja Survei
KERTAS KERJA SURVEI
Disusun oleh/Tanggal

: [Pelaksana Pemantauan]/15 Agustus 2017

Direviu oleh/Tanggal

: [Ketua Tim Pemantauan]/16 Agustus 2017

Disetujui oleh/Tanggal

: [Pimpinan Unit Kerja yang Ditunjuk]/18 Agustus 2017

Nomor Dokumen Kuesioner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst.
I. Prinsip Etika, Perilaku dan Larangan
1.
No.

Jumlah

Rata-rata

2.
dst.
II. Lain-lain (optional)
1.
2.
dst.
*Keterangan: “Ya” = 3; “Kadang-kadang” = 2; “Tidak” = 1; “Tidak Tahu” = N/A.
N/A tidak diperhitungkan dalam rekapitulasi sehingga tidak mempengaruhi rata-rata.
Hasil/Kesimpulan Wawancara (jika ada): ……….

Tanggapan (jika ada): ……….
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Format Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI
Unit Kerja

:

Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama / Inspektorat

Pemantau

:

Fulan/NIP …..

Periode
Pemantauan

:

….. s.d. ….. /Bulan/Tahun

No.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Uraian Prinsip Etika, Perilaku, dan
Larangan
Mengindahkan etika komunikasi,
yaitu:
a. Berkata-kata positif.
b. Bertutur kata secara sopan.
c. Tidak mengumpat.
d. Tidak memfitnah pegawai lain.
Selalu berpakaian rapi dan sopan.

Jumlah Pegawai yang
Melakukan Pelanggaran

Keterangan

Selalu berpakaian yang sesuai dengan
aturanyang
ditetapkan
untuk
lingkungan Kementerian Keuangan
Selalu berpenampilan sewajarnya.
Selalu menjaga kebersihan diri dan
tempat kerja.
Tidak merokok di dalam gedung
kantor, termasuk di ruang pantry,
kamar kecil, tangga darurat, dan
basement.
Selalu mengenakan tanda pengenal
pegawai selama jam kerja.
Pejabat/pegawai
yang
sedang
penugasan seharusnya berada di
tempat dia bertugas kecuali ada
pekerjaan yang mendesak di dalam
kantor.
Pejabat/pegawai
berada
di
lingkungan kerja Inspektorat Jenderal
selama jam kerja.
Tidak
melakukan aktivitas yang
kontra produktif selama jam kerja.
Tidak menggunakan fasilitas kantor
untuk kepentingan pribadi (seperti
menggunakan
telepon/fax/mesinfotocopy/printer/in
focus).

Mengetahui,
Pimpinan Unit
Ditunjuk

Kerja

yang

………………………………….
NIP …………………………….

Ketua Tim Pemantauan

………………………………..
NIP ………………………….
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Format Pelaksanaan Surveillance
PELAKSANAAN SURVEILLANCE ATAS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR
Pemantauan penerapan kode etik pegawai dengan metode surveillance dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut.
Persiapan:
1. menyiapkan dokumen yang diperlukan, antara lain surat tugas dan perangkat
pemantauan yang telah dibuat oleh pimpinan unit;
2. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti: voice recorder, kamera, alat tulis, dan
lain-lain.
Pelaksanaan:
1. mendatangi unit kerja terkait yang akan dipantau secara diam-diam tanpa
pemberitahuan sama sekali;
2. melakukan pemantauan sesuai dengan perangkat yang telah disusun;
3. mengumpulkan data, dokumen, dan/atau informasi;
4. mengolah data, dokumen, dan/atau informasi yang telah diperoleh.
Pelaporan:
1. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
2. menyusun laporan dan rekomendasi pemantauan;
3. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pihak terkait.
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Format Lembar Surveillance

Unit Kerja

:

LEMBAR SURVEILLANCE
Itjen/Irtama/Inspektorat

Pemantau

:

Fulan/NIP …..

Waktu
Pemantauan

:

Tanggal 15 Agustus 2017

Lokasi

:

Tempat X

No.
1.

Nama/NIP Pegawai
Falun/NIP …..

Hasil Surveillance
Diduga
narkoba

Bukti Pendukung

mengonsumsi Foto, alat suntik

2.
dst

REKOMENDASI:
Diajukan kepada Majelis Kode Etik untuk diproses dan disampaikan kepada atasan
langsung untuk dipantau hingga tuntas.
Mengetahui,
Pimpinan Unit yang Ditunjuk

Ketua Tim Pemantauan

………………………………….
NIP …………………………….

………………………………..
NIP …………………………..
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Format Lembar Inspeksi Mendadak
LEMBAR INSPEKSI MENDADAK
Unit Kerja

:

Itjen/Irtama/Inspektorat

Pemantau

:

Fulan/NIP …..

Waktu
Pemantauan

:

Tanggal 15 Agustus 2017

Lokasi

:

Ruangan Auditor

No.
1.

Nama/NIP Pegawai
Falun/NIP …..

Tanda Tangan

Keterangan
Tidak melekatkan tanda
pengenal pegawai

2.
dst
Mengetahui,
Kasubbag Umum

Ketua Tim Pemantauan

………………………………….
NIP …………………………….

………………………………..
NIP ………………………….
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Format Lembar Focus Group Discussion (FGD)
LEMBAR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Unit Kerja

:

Itjen/Irtama/Inspektorat

Pemantau

:

Fulan/NIP …..

Waktu
Pemantauan

:

Tanggal 15 Agustus 2017

Lokasi

:

Ruang Auditor

:

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang

Topik Diskusi

No.
1.

Nama/NIP Pegawai yang Hadir

Tanda Tangan

Keterangan

Falun/NIP …..

2.
dst

SIMPULAN:

Mengetahui,
Kasubbag Umum

Ketua Tim Pemantauan

………………………………….
NIP …………………………….

………………………………..
NIP ………………………….

- 10 Contoh 9
Format Pelaksanaan Pemantauan Bentuk Lain
PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PEKAN/BULAN KODE ETIK
Pemantauan atas pelaksanaanpekan/bulan kode etik pegawai dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut.
Persiapan:
1. menjadwalkan pekan/bulan kode etik;
2. menentukan poin-poin kode etik yang akan dipantau;
3. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti: voice recorder, kamera, alat tulis, dan
lain-lain.
Pelaksanaan:
Pelaksanaan pekan/bulan kode etik dapat diinisiasi oleh KKE-AAIPI maupun Unit yang
Ditunjuk.
1. mengumumkan kepada seluruh auditor;
2. mengumpulkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan poin-poin kode etik yang
dipantau;
3. mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran atas kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
4. melakukan audiensi dengan auditor yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran
tersebut dan menggali informasi penyebabnya dan menentukan rekomendasi sanksi
kode etik.
Pelaporan:
1. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
2. menyusun laporan dan rekomendasi pemantauan;
3. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pihak terkait.
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Format Lembar Pemantauan Berkala

LEMBAR PELAKSANAAN PEKAN/BULAN KODE ETIK
Unit Kerja

:

Itjen/Irtama/Inspektorat

Pemantau

:

Fulan/NIP …..

Waktu
Pemantauan

:

Tanggal 15 Agustus 2017

Etika yang
Dipantau

:

Berpakaian

No
1.

Nama/NIP Pegawai
Falun/NIP …..

Tanda Tangan

Etika yang Dilanggar
Tidak melekatkan tanda
pengenal pegawai

2.
dst

REKOMENDASI:
Disampaikan ke atasan langsung untuk dilakukan pembinaan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan UKI

Ketua Tim Pemantauan

………………………………….
NIP …………………………….

………………………………..
NIP ………………………….
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Susunan Laporan Hasil Pemantauan
a.

Cover Judul, yaitu berisi judul utama dan subjudul. Judul utama memuat uraian
ringkas tema pemantauan dan nama unit/kegiatan yang dipantau, sedangkan subjudul
menjelaskan topik dari simpulan hasil penugasan pemantauan yang paling penting
untuk disampaikan kepada pemimpin dan stakeholder dengan menggunakan bahasa
yang santun. Antara judul utama dan subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua (:).
Contoh:
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PENERAPAN KODE ETIK PADA ITJEN A:
PERLU PENINGKATAN ETIKA DALAM BERORGANISASI

b.

Daftar Isi, cukup jelas.

c.

Ringkasan Hasil Pemantauan, yaitu berisi hasil pemantauan secara ringkas yang
meliputi simpulan dan rekomendasi (jika ada).
Contoh:
RINGKASAN HASIL PEMANTAUAN
1. Berdasarkan kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan
bahwa perilaku dalam berorganisasi pada ITJEN amasih perlu ditingkatkan.
2. Sebanyak 60% auditor masih belum menaati etika dalam berorganisasi. Kepada
Inspektur Jenderal disarankan agar …..dst

d. Dasar Hukum, yaitu berisi dasar kewenangan KKE-AAIP atau Unit yang Ditunjuk
melakukan penugasan dan surat tugas beserta susunan tim.
Contoh:
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
3. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
4. Surat Tugas Ketua KKE-AAIPI Nomor: ST-…../…../2017 tanggal ….. Agustus 2017
untuk melakukan ….. dengan susunan tim sebagai berikut.
▪ Ketua Tim
: ………./NIP ……….
▪ Anggota Tim
: ………./NIP ……….
e.

Tujuan Pemantauan, yaitu berisi pernyataan mengenai apa yang akan dicapai dari
pemantauan yang dilakukan. Tujuan pemantauan harus dipertimbangkan secara hatihati, dinyatakan secara jelas, dan sesuai dengan metode pemantauan yang
dilaksanakan.
Contoh:
TUJUAN PEMANTAUAN:
Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa etika dalam berorganisasi telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.

Ruang Lingkup Pemantauan, yaitu berisi batasan pemantauan yang memuat
bidang/kegiatan yang dilakukan pemantauan, lokasi, sampel, dan periode waktu
pemantauan.
Contoh:
RUANG LINGKUP PEMANTAUAN
1. Pemantauan dilaksanakan dengan penekanan pada pengungkapan permasalahan
yang menyebabkan masih banyak keluhan yang diterima terkait dengan etika
pegawai dalam berorganisasi.

- 13 2. Pemantauan dilaksanakan atas penerapan kode etik AAIPI para Auditor Itjen
Kementerian Keuangan untuk periode minggu ke-1 bulan Agustus tahun 2017.
g.

Metode Pemantauan, yaitu berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan
dalam penugasan pemantauan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Contoh:
METODE PEMANTAUAN
1. Pemantauan dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Ketua Umum AAIPI
Nomor …../AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik
AAIPI.
2. Metode pemantauan yang digunakan dalam penugasan ini adalah observasi dan
inspeksi mendadak.

h. Gambaran Umum, yaitu berisi uraian tentang latar belakang dan kegiatan yang menjadi
tema pemantauan dan isu-isu/hal-hal penting yang terkait di dalamnya dengan tujuan
untuk memahami kegiatan yang menjadi sasaran pemantauan, termasuk fakta-fakta,
statistik, serta istilah yang digunakan.
Contoh:
GAMBARAN UMUM
1. Pada tahun 2017 didapatkan pengaduan terkait pelanggaran etika dalam
berorganisasi di Itjen Kemenkeu. Selain itu, terdapat indikasi penurunan kinerja
organisasi dan terdapat keluhan para pegawai terkait lingkungan pekerjaan.
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2015 adalah 100%. Sedangkan NKO pada
tahun 2016 turun menjadi 70%.
i.

Uraian Hasil Pemantauan, yaitu berisi uraian secara jelas simpulan serta saran tindakan
perbaikan yang disampaikan kepada pihak yang dipantau dan tanggapan atas saran
tersebut. Setiap simpulan diberi judul simpulan dan sedapat mungkin didukung dengan
data kuantitas, gambar dalam bentuk tabel, diagram, matriks, foto, flowchart, dan lainlain. Penyajian simpulan meliputi fakta/kejadian, ketentuan yang mengatur/kriteria
yang disepakati/best practices/standar/rencana/norma yang telah ditetapkan,
penyebab, dan dampak yang ditimbulkan serta rekomendasi. Rekomendasi berisi
langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan.
Contoh:
URAIAN HASIL PEMANTAUAN
1. Berdasarkan kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan
bahwa etika dalam berorganisasi pada Itjen Kemenkeu belum seluruhnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku karena masih ditemukan hal-hal sebagai berikut.
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku pada
Inspektorat I sebesar 70%, Inspektorat II ketaatannya sebesar 65%, dst
b. … dst
2. Penyebab hal-hal tersebut di atas adalah kurangnya pengawasan atasan langsung.
Oleh karena itu direkomendasikan agar atasan langsung meningkatkan kualitas
pengawasannya.

j.

Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan (jika ada), tergantung situasi dan kondisi yang ada
di lapangan yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan terkait etika dalam
berorganisasi.

k. Lampiran (jika ada), dapat berupa tabel ketaatan etika dalam berorganisasi pada setiap
subbagian/seksi dan/atau diagram untuk memperjelas, dan lain-lain yang diperlukan.

- 14 TIM PERUMUS
PEDOMAN PEMANTAUAN PENERAPAN
KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

No.

Nama Unit Kerja Instansi
Pemerintah

Nama

Jabatan
Dalam Tim
Perumus

1

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Sofandi Arifin

Ketua

2

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Muh. Anto Julianto

Wakil Ketua

3

Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan

Bambang Suryawirya

Anggota

4

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Dudung Rudi Hendratna

Anggota

5

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Renowidya

Anggota

6

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Peter Umar

Anggota

7

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Endang lndarwati

Anggota

8

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Maizar Radjin

Anggota

- 15 TIM PENYUSUN
PEDOMAN PEMANTAUAN PENERAPAN
KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

No.

Nama Unit Kerja Instansi
Pemerintah

Nama

Jabatan Dalam
Tim Penyusun

1

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Wahyu Satrio Utomo

Ketua

2

Kementerian PAN dan RB

Muhammad Yusuf Ateh

Wakil Ketua

3

Inspektorat Kabupaten Jombang

I Nyoman Swardana

Anggota

4

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Eny Puji Astuti

Anggota

5

Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan Perikanan

Lina Herlina

Anggota

6

Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan Perikanan

Umar Sholeh

Anggota

7

Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan

Ratih Kusmartiwi

Anggota

8

Inspektorat Jenderal
Kementerian Koordinator Kesra

Gunarso Joko Santoso

Anggota

9

lnspektorat Provinsi Banten

H. Takro Jaka Roosena

Anggota

10

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Jimmi Lapotulo

Anggota

11

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

M. Hisyam Haikal

Anggota

12

Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Maretono

Anggota

13

Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Raisa

Anggota

14

Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan

Haruddin

Anggota

15

Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan

Umar Firdous

Anggota

16

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Helma Agnes Dinantia

Anggota

17

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Abadi Dwi Saputra

Anggota

- 16 TIM PENDUKUNG
PEDOMAN PEMANTAUAN PENERAPAN
KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

No.

Nama Jabatan Unit Kerja
Instansi Pemerintah

Nama

Jabatan
Dalam Tim
Pendukung

1

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Indrie Yuli Pratiwi

Anggota

2

Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Syefira Sal Sabilla

Anggota

3

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Diyono B. Ledoh

Anggota

4

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Wijayanto Aris

Anggota

5

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Irwan Fanani

Anggota

6

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Didi Supriadi

Anggota

7

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

M. Hadad Hafiani

Anggota

8

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

M. Ari Setyaningsih

Anggota

9

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Teguh Pribadi

Anggota

10

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Nihayatul Muna

Anggota

