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1.1 Latar Belakang 

 Sistem perencanaan merupakan sistem yang sangat strategis dalam pengelolaan kelembagaan dan 

merupakan persyaratan dasar bagi perwujudan Good University Governance (GUG). Oleh sebab itu, 

Universitas Jember (UNEJ) secara konsisten telah mengembangkan sistem perencanaan jangka pendek dan 

sistem perencanaan jangka panjang sebagai dasar pengembangannya.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 Tentang 

Satuan Pengawasan Intern Di  Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa 

untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan Satuan 

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mendapat pengawasan 

secara sistematik agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

 Seperti telah diketahui, UNEJ telah diakui oleh berbagai kalangan stakeholders sebagai universitas 

yang mampu bersaing dengan universitas lain di Indonesia, baik oleh Perguruan Tinggi maupun kalangan 

masyarakat lainnya. Pengakuan tersebut dengan keberhasilan meraih predikat sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) kategori Satuan Kerja (Satker) dengan Laporan Keuangan Terbaik se-Indonesia tahun 2018, 

untuk kategori anggaran di atas 200 milyar rupiah, dan meraih penghargaan sebagai PTN kategori Satker 

terbaik kedua se-Indonesia dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2018.  Capaian 

demikian bukan karena faktor kebetulan dalam pengelolaan dan pengembangan universitas, melainkan 

karena adanya sistem perencanaan yang sistematis yang dilakukan UNEJ dan secara konsisten 

diimplementasikan, dimonitoring, diukur efektivitas pencapaiannya dan dievaluasi. 

 Menggarisbawahi pentingnya sistem perencanaan kelembagaan yang sistematis,  Universitas Jember 

mengembangkan Rencana dan Strategi (RENSTRA) UNEJ tahun 2016-2020 sebagai dasar perencanaan 

aktivitas seluruh unit kerja di lingkungan universitas. 

 RENSTRA UNEJ tahun 2016-2020 disusun dengan mempertimbangkan baik perkembangan realitas 

kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal meliputi seluruh potensi dan kebutuhan pengembangan 

kelembagaan. Kondisi eksternal dengan mengakomodasi kebijakan pemerintah, khususnya Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, dan lebih  khusus lagi Arah dan 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Arah dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan tahun 

2020-2024, serta mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional.  

Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan 

tugas dan fungsi serta kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, perlu mendapat pengawasan secara sistematik agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hal tersebut, Rektor Universitas 
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Jember telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :4924/UN25/TU.2/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang 

pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember. SPI  merupakan satuan  pengawasan 

yang dibentuk dalam rangka membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja 

di lingkungan Universitas Jember. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan disusunnya RENSTRA SPI tahun 2018-2022 ini adalah sebagai berikut. 

[1] Sebagai acuan pelaksanaan  untuk mencapai sasaran yang sistematis, dan terukur; 

[2] Sebagai alat kontrol seluruh aktivitas di lingkungan SPI, bahwa setiap capaian kinerja merupakan  usaha 

yang dengan sadar yang didasarkan atas perencanaan yang telah ditetapkan; 

[3] Sebagai lower threshold standard indikator kinerja setiap tahun dalam durasi lima tahun, sehingga 

menjadi dasar bagi penetapan efektivitas dan efisiensi aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan SPI. 
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2.1. Visi 

Menjadi satuan pengawasan internal yang profesional guna mewujudkan pengelolaan keuangan, 

pengadaan barang dan jasa, aset, sumber daya manusia yang transparan, efisien, efektif, dan akuntable 

melalui Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berkelanjutan menuju 

terciptanya Good University Governance (GUG) Universitas Jember. 

 

2.2. Misi 

 Untuk mencapai visi tersebut dituangkan dalam misi berikut. 

[1] Membantu Rektor Universitas Jember dalam mencapai kinerja lembaga melalui kegiatan penilaian, 

monitoring dan evaluasi secara objektif dan independen serta melaporkan penilaian tersebut kepada 

Rektor Universitas Jember secara akurat, reliable, konsisten dan bermanfaat; 

[2] Menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses 

penyelenggaraan tata kelola universitas yang baik (Good University Governance);  

[3] Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan internal yang terintegrasi dari aspek keuangan, 

pengadaan barang dan jasa, aset, sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

[4] Mewujudkan  pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif dan efisien; 

[5] Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta 

pengelolaan barang milik negara/aset yang transparan dan akuntabel; 

[6] Memfasilitasi tersusunnya perencanaan dan pembinaan sumbaer daya manusia (SDM) yang 

berkontribusi nyata dalam mencapai tujuan organisasi secara dinamis, efektif dan efisien;  

[7] Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan dalam pelaksanan dan implementasi Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) berdasarkan ISO 90001 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan 

ISO 37001 dan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;  

[8] Meningkatkan kompetensi auditor internal sehingga menjadi auditor internal yang professional; 

[9] Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap aktivitas dan pelaporan 

monitoring dan evaluasi, melalui pola kerja yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, 

antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan 

dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.  

 

2.3. Tujuan  

 Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut. 

[1] Menyusun program pengawasan; 

2. Kerangka Kebijakan 
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[2] Melaksanakan pengawasan pada kebijakan dan program;  

[3] Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, aset, sumber daya 

manusia, SMM dan SMAP; 

[4] Melaksanakan pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

[5] Melaksanakan pendampingan dan reviu laporan keuangan dan perencanaan anggaran; 

[6] Menyusun  laporan hasil pengawasan; memberikan saran dan rekomendasi;  

[7] Mengevaluasi hasil pengawasan. 

 

2.4 Sasaran 

 Tujuan strategis selanjutnya perlu dijabarkan secara spesifik dan terukur dalam sasaran strategis yang 

dapat dijadikan prioritas program pengembangan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. 

Sasaran strategis RENSTRA 2018 – 2022 dirumuskan sebagai berikut.  

[1] Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pada perencanaan,  pengelolaan keuangan, asset dan 

sumberdaya manusia, SMM dan SMAP yang handal, tertib, sesuai aturan dan standar secara regular,; 

[2] Meningkatnya mutu hasil monitoring dan evaluasi internal; 

[3] Meningkatnya kinerja staf dan pool of auditor dalam pelaksanaan audit secara cepat dan akurat; 

[4] Meningkatnya partisipasi aktif SPI UNEJ dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh internal 

maupun eksternal. 
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 Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, ditetapkan tiga program dengan selalu mengutamakan 

kualitas (quality first) dalam segala aspek pelaksanaan kegiatan. 

 

3.1  Penguatan kelembagaan 

Program ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas SPI dalam penyelenggaraan monitoring dan 

evaluasi aspek non akademik sehingga mampu mewujudkan tata kelola yang baik. Tujuan program kegiatan 

penguatan kelembagaan antara lain adalah:  

[1] Reviu  Rencana strategis SPI;  

[2] Reviu SOP dan Instrumen Pemantauan  Pengelolaan Keuangan; 

[3] Reviu SOP dan Instrumen Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset; 

[4] Reviu SOP dan Instrumen Pemantauan Pengelolaan Kepegawaian; 

[5] Reviu SOP dan Instrumen Pemantauan Perencanaan; 

[6] Reviu SOP dan Instrumen Pemntauan Tindak  Lanjut Hasil temuan; 

[7] Reviu Dokumen Mutu SPI; 

[8] Penyusunan peta resiko audit; 

[9] Penyusunan SOP dan Instrumen SMM dan SMAP. 

  

3.2   Peningkatan Kompetensi SDM 

 Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (staf SPI) maupun pool 

of auditor SPI yang professional, kapabel dan bertanggungjawab melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 

[1] Penyelenggaraan Focus Group Discussion guna memberikan pemahaman dan wawasan mengenai 

pengelolaan praktis pada aspek non akademik yaitu pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, 

barang milik negara, serta pengelolaan sumberdaya manusia; 

[2] Peningkatan kualitas SDM baik staf SPI maupun pool of auditor yang bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi dan karakter (knowledge, skills, dan attitude) SDM melalui in house training; 

[3] Peningkatan kualitas staf melalui pelatihan professional di lembaga yang terakreditasi atau lembaga 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

3.3   Pemantauan Rutin 

 Program ini dirancang untuk mengevaluasi pengelolaan pada aspek non akademik secara reguler 

dengan berdasarkan standar dan aturan-aturan yang berlaku,  melalui kegiatan sebagai berikut: 

[1] Pemantauan Pengelolaan Keuangan; 

[2] Pemantauan Pengelolaan BMN; 

[3] Pemantauan Pengelolaan Kepegawaian; 

3. Program dan Kegiatan 
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[4] Pemantauan  Prosedur Pengadaan Barang/Jasa; 

[5] Pemantauan Penyusunan Program dan Anggaran Universitas Jember; 

[6] Pemantauan Serapan Anggaran; 

[7] Pemantauan  Pengelolaan Laporan; 

[8] Pemantauan Penanganan Tindak Lanjut Temuan hasil pemeriksaan BPK/APIP lain; 

[9] Reviu Laporan Keuangan; 

[10] Revieu  SMM dan SMAP;. 

[11] Pelaksanaan Cash Opname dan Stock Opname. 
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 Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan SPI 

UNEJ yang akan dijadikan patokan untuk mengevaluasi keberhasilan   penyelenggaraan program yang 

dirumuskan dalam RENSTRA Tahun 2018–2022. Secara keseluruhan, indikator yang dirumuskan harus 

dapat mengukur perubahan kualitas dari masukan, proses, dan keluaran/dampak dari lingkup bidang-bidang 

monitoring.  

 Indikator kinerja digunakan untuk mengukur secara simultan hasil dari program-program yang telah 

dilaksanakan dan juga digunakan untuk mengukur secara langsung program yang telah dilaksanakan. 

 Target pencapaian indikator kinerja dalam RENSTRA Tahun 2018–2022 ditetapkan berdasarkan 

keadaan tahun 2017 sebagai baseline. Perubahan kinerja akan diukur setiap tahun dalam bentuk laporan 

tahunan SPI dan pada akhir periode pelaksanaan program dalam RENSTRA  Tahun 2018-2022. Secara 

rinci, indikator kinerja pada masing-masing program kegiatan dirumuskan pada tabel 4.1 indikator kinerja 

kegiatan.  

 

(keterangan : indikator kinerja 2.1, 2.2, 2.3, dan  2.6 merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya) 

 

4. Indikator Kinerja 
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4.1. Indikator Kinerja Kegiatan 

Kode 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Baseline 

(2017) 

Target Capaian 

2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

K1 Penguatan kelembagaan  

 1.1 Dokumen Rencana strategi SPI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.2 SOP dan Instrumen Pemantauan   

      Pengelolaan Keuangan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.3 SOP dan Instrumen Pemantauan  

      Pengadaan Barang dan Jasa serta 

Aset 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.4 SOP dan Instrumen Pemantauan  

      Pengelolaan Kepegawaian 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.5 SOP dan Instrumen Pemantauan 

Perencanaan  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.6 SOP Pemantauan Penanganan 

Tindak   

      Lanjut Hasil temuan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.6 Dokumen Mutu SPI yang  sesuai 

standard 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 1.7 Adanya dokumen SOP dan 

Instrument SMM dan SMAP 
0% 0% 70% 100% 100% 100% 

 1.9 Dokumen peta resiko audit  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

K2 Peningkatan Kompetensi SDM 

 2.1 Jumlah auditor internal bidang non 

akademik (pool of auditor) yang 

aktif 

35 40 45 60 75 90 

 2.2 Jumlah auditor SPI yang 

bersertifikat   

      (QIA, PIA atau yang setara) 

4 4 4 6 7 8 

 2.3  Jumlah pelatihan in house training 

yang dilakukan SPI  
20 24 28 32 34 38 

 2.4 Persentase pool of auditor atas 

pemahaman proses audit 

(perencanaan, keuangan, 

kepegawaian serta pengelolaan 

barang dan jasa) 

50% 80% 90% 95% 100% 100% 

 2.5 Persentase auditor internal yang 

kompeten berdasarkan penilaian 

auditi 

0% 80% 100% 100% 100% 100% 

 2.6 Peningkatan Kompetensi Auditor - 

sertifikat 
6 10 16 18 20 22 

K3 Pemantauan rutin 

 3.1  Persentase  unit kerja telah   

       dilaksanakan monev keuangan 

secara reguler  

10% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.2 Persentase  unit kerja telah 

dilaksanakan monev PBJ  secara 

reguler 

30% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.3 Persentase  unit kerja telah 

dilaksanakan monev BMN secara 

reguler 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kode 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Baseline 

(2017) 

Target Capaian 

2018 2019 2020 2021 2022 

 3.4 Persentase  unit kerja telah 

dilaksanakan monev SDM secara 

reguler 

10% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.5 Persentase telah dilaksanakan 

monevin penyusunan perencanaan 

anggaran  

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.6 Telah dilaksanakan review atas LK 

secara rutin (minimal 2 kali per 

tahun) 

50% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.7 Presentase review SMAP dan SMM 0% 0% 50% 100% 100% 100% 

 3.8 Jumlah unit kerja yang termonitor 

(MonEv BMN) 
80% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3.9 Tindak lanjut penyelesaian temuan 

eksternal auditor – irjen, BPK, 

BPKP (MonEv BMN, PBJ, 

Keuangan, SDM,SMAP SMM) 

85% 90% 90% 100% 100% 100% 

 3.10 Jumlah paket termonitor (MonEv 

PBJ) 
50% 75% 75% 75% 75% 75% 

 3.11 Unit kerja termonitor (MonEv 

Keuangan) 
90% 95% 95% 100% 100% 100% 

 3.12 SDM yang termonitor (MonEv 

SDM) berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya 

90% 95% 95% 100% 100% 100% 

 3.13 Kesesuaian kegiatan dengan output 

yang dihasilkan (MonEv 

Perencanaan) 

0% 60% 60% 80% 80% 80% 

 3.14 Unit kerja yang melaksanakan hasil 

rekomendasi (MonEvin Tindak 

Lanjut) 

70% 70% 70% 75% 80% 85% 

 3.15 IHT Audit SMAP SMM  0 0 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 

 3.16 Jumlah unit kerja yang terMonev 

Manajemen Mutu  (SMAP) ISO 

37001 Tahun 2020 SMM ISO 

90001  

0% 0% 100% 100% 100% 100% 
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RENSTRA SPI Universitas Jember Tahun 2018-2022 merupakan refleksi internally driven dalam 

rangka akuntabilitas berbagai aspek terutama bidang keuangan, PBJ, BMN, SDM, dan Perencanaan serta 

Tindak Lanjut  

 Sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan khususnya Direktorat Jenderal  

Pendidikan Tinggi, SPI Universitas Jember berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

peraturan yang berlaku dan sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan.   

 Keefektifan implementasi kegiatan tersebut  secara keseluruhan akan diukur tiap tahun selama tahun 

2018-2022 dalam bentuk ketercapaian indikator kegiatan.  

 Ketercapaian RENSTRA tersebut sangat bergantung atas komitmen seluruh komponen, koordinasi, 

sistem pemantauan, dan kebersamaan dalam perwujudan pengembangan kelembagaan. Oleh sebab itu 

upaya sosialisasi, menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya komitmen dan semangat kerja yang 

saling sinergis, integratif, berorientasi mutu dan kinerja secara efektif serta efisien merupakan bentuk-

bentuk manajemen kelembagaan yang selalu mengiringi implementasi RENSTRA tersebut. 

 

5. Penutup 
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