
 

 

 

 

 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

UNIVERSITAS JEMBER 

FEBRUARI 2021 

  



 

 

Piagam Pengawasan Internal Tahun 2021   ii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya, sehingga 

Piagam Pengawasan Internal yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal Universitas 

Jember Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik. Piagam Pengawasan Internal 

ini disusun untuk menyesuaikan SPI Charter yang diterbitkan oleh SPI Universitas 

Jember tahun 2017 dengan beberapa peraturan perundangan terkait perubahan status 

Universitas Jember sebagai Perguruan Tinggi Negeri  Badan Layanan Umum.  

Penyusunan Piagam Pengawasan Internal ini dilaksanakan melalui serangkaian 

kegiatan penyusunan dan pembahasan sejak bulan November 2020 hingga bulan 

Januari 2021. Beberapa perubahan telah dilakukan terutama pada bagian struktur 

organisasi, kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang SPI. Perubahan 

juga dilakukan terhadap standar audit internal yang disesuaikan dengan ketentuan 

dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan 

Layanan Umum dan Kepmendikbud Nomor 984/P/2020 tentang Standar 

Pelayanan Minimum Universitas Jember. Kode etik juga dilakukan 

penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan keputusan asosiasi auditor 

internal pemerintah Indonesia nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 dan 

International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards) 2017. 

Penyusunan Piagam Pengawasan Internal ini mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada segenap 

Pimpinan Universitas Jember beserta jajarannya yang telah menerbitkan 

Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Internal di Universitas Jember yang menjadi dasar penyusunan Piagam 

Pengawasan Internal SPI Universitas Jember ini. 

Akhir kata semoga Piagam Pengawasan Internal SPI Universitas Jember 

ini akan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengawasan internal oleh SPI di  

lingkungan Universitas Jember.  

 

      Jember, 1 Februari 2021 

      Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Dalam semangat reformasi birokrasi, penguatan tata kelola dan akuntabilitas di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, digagaslah pembentukan Satuan 

Pengawas Internal (SPI). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 16 tahun 2009 juncto Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 tahun 

2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan 

Nasional, setiap unit kerja di lingkungan Kemendiknas memfasilitasi pembentukan SPI 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan Nasional yang berbunyi: “SPI dibentuk untuk membantu 

penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan 

Kementerian”. Pengawasan internal meliputi kegiatan audit internal, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta 

dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatnya efektivitas dan 

efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan perundang-undangan.  

Dalam rangka mewujudkan Good University Governance (GUG) Universitas 

Jember terus melakukan pembenahan internal. Salah satu usaha nyata dari Universitas 

Jember dalam mewujudkan tata kelola yang baik, pada awal Mei 2012 Rektor 

Universitas Jember membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI). Keberadaan SPI di 

lingkungan Universitas Jember merupakan kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan Universitas Jember. Untuk mendukung hal tersebut, Rektor 

Universitas Jember telah menerbitkan 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 dengan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program pengawasan; 

b. pengawasan kebijakan dan program; 

c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara; 
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d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal; 

e. pendampingan dan reviu laporan keuangan; 

f. pemberian saran dan rekomendasi; 

g. penyusunan laporan hasil pengawasan;  

h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Jember, terutama Pasal 

41 menyatakan bahwa organisasi UNEJ terdiri atas: 

a. Senat; 

b. Pemimpin UNEJ; 

c. Satuan Pengawas Internal; dan 

d. Dewan Penyantun. 

Pasal 48 ayat (1) menyatakan Rektor adalah Pemimpin UNEJ. Sedangkan Pasal 51  

ayat (1) menyebutkan bahwa SPI dibentuk oleh Rektor sebagai unsur pengawas, dan 

ayat (2) menyatakan SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-

akademik untuk dan atas nama Rektor. 

 

1.2  Visi, Misi dan Atribut Nilai-Nilai 

A.  Visi  

Menjadi satuan pengawas internal yang profesional guna mewujudkan 

pengelolaan sumber daya manusia, aset dan keuangan yang transparan, efisien, efektif 

dan akuntable menuju terciptanya Good University Governance (GUG) Universitas 

Jember.  

 

B. MISI 

a. 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; 

b. Menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah 

pada proses penyelenggaraan tata kelola universitas yang baik (Good University 

Governance);  
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c. Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan internal yang terintegrasi 

dari aspek Sumber Daya Manusia, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta 

Barang Milik Negara/ Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. Mewujudkan  pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif dan efisien; 

e. Memfasilitasi tersusunnya perencanaan dan pembinaan SDM yang berkontribusi 

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

f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan dalam proses pengadaan barang 

dan jasa serta pengelolaan Barang Milik Negara/ Aset yang transparan dan 

akuntabel; 

g. Meningkatkan kompetensi auditor internal sehingga menjadi auditor internal yang 

profesional. 

h. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap aktivitas 

dan pelaporan audit internal, 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.  

 

C. ATRIBUT 

Sebagai mitra kerja, SPI harus mampu memberi konsultasi dalam meningkatkan 

nilai-nilai institusi dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang: 

a. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya, objektif dan independen; 

b. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis; 

c. Mengukur sukses berdasarkan kualitas selain kuantitas; 

d. Mampu mengidentifikasi dan mendeteksi akar masalah sesuai dengan kompetensi 

auditor internal; 

e. Mampu menyajikan temuan secara objektif dan potensial; 

f. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif. 
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BAB II 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

 

2.1. Struktur Organisasi  

Susunan Ketua, Sekretaris, dan Anggota SPI ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 8012/UN25/KP/2020 Tanggal 4 Juni 2020 

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Satuan Pengawasan Internal 

(SPI) Universitas Jember. Susunan keanggotaan SPI terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

Struktur Organisasi SPI adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi SPI 

 

 

 

Ketua

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si.

Divisi SDM

Ebban Bagus 
Kuntadi, 

S.P.,M.Sc.

Divisi BMN

Ir. Anik 
Suwandari, 

M.P. .

Divisi PBJ

Luh Putu Indah 
Budyawati, S.Pd., 

M.Pd.

Divisi Keuangan

Galih Wicaksono, 
S.E., M.Si., Akt.

Divisi SMM-AP

Kristian Suhartadi 
WN, S.E., M.M.

Sekretaris

Dr. Ir. Krisnamurti, M.T.

Staf Administrasi

Nurul Chotimah, S.Sos.

Dwi Febri Arifiyanto, S.E.
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2.2.  Kedudukan dan Fungsi 

A.  Kedudukan  

a. SPI adalah organ yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan internal 

Universitas Jember dengan berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

b. SPI beranggotakan 7 (tujuh) hingga 11 (sebelas) orang termasuk Ketua, Sekretaris 

dan anggota yang terdistribusi dalam 5 divisi, yaitu divisi keuangan, divisi barang 

milik negara, divisi pengadaan barang dan jasa, divisi sumber daya manusia, dan 

divisi sistem manajemen mutu dan anti penyuapan. Setiap divisi dapat 

beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang yang kedudukannya bersifat kolektif-

kolegial. 

c. SPI dalam melaksanakan tugas pengawasan dibantu oleh Tenaga Fungsional 

Auditor Internal atau Kelompok Auditor Internal (Pool of Auditor) yaitu auditor internal 

yang bertugas di bidang pengawasan internal organisasi yang berkedudukan di 

bawah kendali Ketua SPI. Tenaga Fungsional Auditor Internal dan Kelompok Auditor 

Internal (Pool of Auditor) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung 

kepada Ketua SPI.  

 

B. Fungsi  

SPI berfungsi melakukan pengawasan bidang non-akademik. Pengawasan bidang non-

akademik tersebut sekurang-kurangnya meliputi: 

a. organisasi; 

b. keuangan; 

c. kemahasiswaan; 

d. ketenagaan; dan 

e. sarana dan prasarana. 
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2.3. Tugas Dan Tanggung Jawab  

SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  

a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal terhadap pengelolaan 

pendidikan bidang non-akademik;  

b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko;  

c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 

keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi 

informasi, dan kegiatan lainnya;  

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang 

diawasi pada semua tingkat manajemen;  

e. membuat laporan hasil pengendalian dan pengawasan internal bidang non-

akademik dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor dan Dewan 

Pengawas;  

f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan 

upaya pencapaian strategi bisnis UNEJ;  

g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 

pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan internal pemerintah, aparat 

pemeriksaan eksternal pemerintah, dan Menteri Keuangan; 

h. melakukan reviu laporan keuangan;  

i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;  

j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur 

pelaksanaan tugas SPI;  

k. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kantor akuntan publik oleh BLU 

dan melaporkannya kepada Rektor dan Dewan Pengawas; dan 

l. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan Rektor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

2.4. Wewenang  

SPI dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan aktivitas audit internal memiliki 

kewenangan sebagai berikut: 

a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya 

manusia, dan fisik aset UNEJ pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya; 
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b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Rektor dan/atau Dewan 

Pengawas; 

c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Rektor dan/atau Dewan 

Pengawas; 

d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau 

aparat pemeriksaan eksternal pemerintah;  

e. mendampingi aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan 

eksternal pemerintah dalam melakukan pengawasan; dan 

f. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. 
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BAB III 

Standar Audit Internal 

 

Standar audit internal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga 

kualitas kinerja auditor dan hasil audit. Standar audit internal sangat menekankan pada 

pentingnya loyalitas profesional auditor internal dan bagaimana auditor internal 

mengambil pertimbangan dan keputusan waktu melakukan audit dan pelaporan.  

Hasil audit internal yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan 

tugas manajemen unit kerja yang diaudit, maupun untuk auditor eksternal. Standar audit 

internal ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh organ Satuan Pengawas 

Internal (SPI) dan auditor internal yang mencakup persyaratan mengenai: 

a. Standar Audit Internal yang dijadikan acuan 

b. Profesionalitas SPI dan auditor internal; 

c. Lingkup kerja audit internal; 

d. Pengelolaan organ SPI. 

e. pelaporan audit internal; 

f. Peningkatan dan Penjaminan Kualitas  

 

3.1.  Standar Audit Internal yang dijadikan acuan 

Auditor Internal dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu 

pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh 

organisasi profesi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1046);  

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

460); 

c. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember; 

d. Peraturan Irjen Kemendikbud Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis 

Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

e. Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor KEP-

005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah 



 

 

Piagam Pengawasan Internal Tahun 2021   9 

Indonesia, Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah 

Sejawat Auditor Internal Pemerintah Indonesia; dan 

f. International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing 

(Standards) 2017 dari The Institute of Internal Auditors. 

 

3.2. Persyaratan Profesionalisme SPI dan Auditor Internal 

Pemantuan dan evaluasi Unit Kerja di Lingkungan Universitas Jember yang 

dilaksanakan oleh Auditor Internal sesuai penugasan harus memegang teguh prinsip 

berikut ini. 

a. Sikap Etis: Mengedepankan sikap jujur, menjaga kerahasiaan, dan memegang teguh 

kepercayaan serta etika dalam berkomunikasi. 

b. Valid: Harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara benar dan teliti 

sesuai dengan fakta di lapangan. Seluruh temuan dan kesimpulan hasil pemantauan 

dan evaluasi yang tertuang dalam laporan pemantauan dan evaluasi mencerminkan 

kondisi riil yang digali secara benar dan teliti. 

c. Profesional: Harus memiliki kompetensi yang memadai dan melaksanakan program 

pemantauan dan evaluasi dengan penuh kesungguhan, bebas dari segala bentuk 

kolusi ataupun penyalahgunaan kewenangan bagi kepentingan pribadi.  

d. Indepedensi: Harus memegang prinsip mandiri, tidak memihak kepada siapa pun 

dan bersikap objektif, serta bebas dari pengaruh dan pertentangan pamrih (conflict 

of interest). 

 

A. Standar Independensi 

Dalam melaksanakan tugas, SPI dan auditornya harus independen dari aktivitas 

yang diauditnya. Untuk dapat melakukan hal itu, maka organ SPI dan auditor internalnya 

harus: 

a. SPI berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas 

Jember. Semua jajaran Universitas Jember dan unit kerja lainnya berkewajiban 

untuk bekerja sama dengan SPI, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung 

jawab audit internal. 

b. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas audit internal dengan bebas, 

baik secara organisatoris maupun secara pribadi terhadap auditi dan organisasinya. 



 

 

Piagam Pengawasan Internal Tahun 2021   10 

Dengan demikian dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan 

tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal. 

c. Bersikap objektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya 

dapat diandalkan, dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Untuk itu 

tidak boleh mengesampingkan pertimbangan–pertimbangan objektif yang ditemui 

dalam tugas audit internal. 

d. Menjaga integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk 

kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat 

disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain yang tidak berhak. 

 

B. Standar Keahlian 

Audit internal dilaksanakan oleh auditor internal, baik secara individu ataupun 

secara kolektif mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang 

seksama untuk bidang tugasnya. Tanggung jawab SPI untuk memenuhi standar 

kecakapan profesionalisme dengan mempertimbangkan penugasan tenaga auditor 

internal yang memenuhi syarat tuntutan tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan 

teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas audit internal tersebut. Pemenuhan 

kebutuhan tenaga yang mempunyai kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan 

disiplin ilmu yang menjadi tugas dari SPI, bila perlu dapat dilaksanakan melalui tenaga 

ahli dari luar. 

Menugaskan Tim Audit Internal yang terdiri dari Ketua Tim Audit Internal dan 

Anggota Tim Audit Internal yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana supervisi 

yang baik mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan audit internal, pelaporan audit 

internal dan monitoring tindak lanjut hasil audit internal. Tanggung jawab auditor internal 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepatuhan kepada Standar Audit Internal dan Kode Etik Satuan Pengawas Internal. 

b. Penguasaan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktek) disiplin ilmu tertentu 

yang berkaitan dengan tugas audit. 

c. Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis sehingga dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan auditi dan manajemen unit kerja. 

d. Memelihara kemampuan teknis audit internal melalui diklat sehingga tetap mengikuti 

perkembangan standar, prosedur dan teknik audit internal, termasuk perkembangan 

aturan hukum yang menjadi dasar dan kriteria. 

e. Menjaga dan meningkatkan kemampuan profesionalisme dengan memperhatikan 

cakupan kerja audit internal, materialitas/signifikansi permasalahan, standar operasi 
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yang dapat diterima/dipatuhi pelaksanaannya, tingkat kehandalan dan efektifitas 

pengendalian sistem operasi yang ada, biaya audit dibandingkan potensi manfaat 

yang diperoleh, serta menjaga kecermatan dan kewaspadaan terhadap 

kemungkinan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

 

C. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Internal SPI dari 

Pelaksanaan Kegiatan Operasional BLU 

a. Auditor internal tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan 

yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian, 

independensi dan obyektivitas auditor internal. 

b. Auditor Internal tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. 

 

3.3. Ruang Lingkup Aktivitas Audit Internal 

A. Lingkup Kerja Audit Internal 

Lingkup kerja SPI mencakup: 

a. SPI dapat melakukan audit internal dan evaluasi tentang kemampuan, efektivitas, 

kepatuhan dan kualitas pelaksanaan tugas seluruh unit kerja dalam bidang non-

akademik di lingkungan Universitas Jember. 

b. Mereviu laporan dan temuan hasil audit internal. 

c. Mengadakan rapat berkala untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal. 

d. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Universitas Jember. 

 

B. Persyaratan Lingkup Kerja Audit Internal 

Lingkup kerja audit internal harus meliputi pengujian dan penilaian sebagai berikut: 

a. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap 

rencana kerja dan anggaran Universitas Jember yang telah ditetapkan. 

b. Kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal Universitas Jember dan 

kegiatan operasionalnya termasuk manajemen risiko. 

c. Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap 

manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan tinjauan dalam audit sistem pengendalian internal mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 
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a. Audit kehandalan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan 

bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran lembaga secara 

efisien dan ekonomis. 

b. Audit efektivitas sistem pengendalian internal bertujuan memastikan bahwa 

sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kekeliruan material, 

penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau 

dideteksi dan diperbaiki secara dini. 

c. Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian internal 

bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan Universitas Jember 

dapat tercapai dengan optimal. 

Pelaksanaan audit internal harus memastikan terdapatnya: 

a. Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan operasional Universitas Jember. 

Auditor internal harus memeriksa prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan melaporkan informasi-informasi 

tersebut, sehingga kehandalan dan kebenarannya dapat dipastikan. Untuk itu 

penyajian laporan keuangan harus diuji apakah telah akurat, handal, tepat waktu, 

lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku. 

b. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, prosedur dan 

peraturan perundang-undangan. Auditor internal harus memeriksa dan meninjau 

sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif dalam menilai aktivitas 

yang diaudit telah memenuhi ketentuan yang dimaksud. 

c. Keamanan aset Universitas Jember, termasuk memeriksa keberadaan aset 

tersebut sesuai dengan prosedur yang benar. 

d. Efisiensi pemakaian sumber daya, untuk ini auditor internal harus memeriksa: 

1. Standar operasional prosedur telah dibuat sehingga mampu untuk 

mengukur efisiensi dan penghematan yang dicapai; 

2. Standar operasional prosedur yang digunakan dapat dipahami dengan 

mudah dan baik serta dapat dilaksanakan secara efektif; 

3. Penyimpangan terhadap standar operasional prosedur dapat mudah 

diidentifikasi, dianalisis, dan dapat dilaporkan kepada penanggungjawab 

kegiatan untuk diambil langkah perbaikan; 

4. Kondisi sarana yang digunakan tidak sesuai standar, kinerja yang tidak 

produktif, kelebihan/kekurangan sumber daya manusia serta penerapan 

sistem yang kurang dapat dipertanggung jawabkan dari segi biaya. 
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e. Hasil luaran suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin 

dicapai. Untuk itu auditor internal harus memeriksa: 

1. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana; 

2. Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh telah memadai 

dan sesuai dengan tujuannya; 

3. Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh dapat dibandingkan 

dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan tujuannya; 

4. Temuan hasil audit secara terpadu dikomunikasikan kepada pimpinan unit 

kerja terkait untuk dilakukan perbaikan. 

 

3.4  Persyaratan Pengelolaan SPI 

A. Pelaksanaan Pemeriksaan 

Dalam melaksanakan audit internal, auditor internal harus menggunakan 

prosedur dan teknik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, 

evaluasi dan analisis informasi serta mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian 

rupa sehingga: 

a. Semua informasi yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit internal beserta 

bukti faktual yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan audit internal; 

b. Kepastian prosedur dan teknik audit internal yang dipakai, termasuk metode 

sampling, metode pengklasifikasian hingga penarikan kesimpulan hasil temuan 

sesuai dengan sasaran audit internal; 

c. Auditor Internal harus waspada terhadap situasi dan transaksi yang dapat 

menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, 

serta tindakan yang tidak sah; 

d. Objektivitas dalam memulai pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan 

hasil temuan audit internal tetap terjaga; 

e. Harus diperoleh bukti cukup, kompeten dan relevan sebagai dasar untuk menyusun 

pertimbangan kesimpulan serta saran tindak lanjut; 

f. Format Kertas Kerja Audit (KKA)/Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus dibuat oleh 

auditor dan disimpan sebagai bahan analisis dan kesimpulan audit dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Cakupan lengkap dan jelas; 

b. Tampilan rapi, jelas dan ringkas; 

c. Sistematika mudah dibaca dan dimengerti; 
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d. Informasi yang disampaikan relevan, tepat dan sesuai dengan tujuan audit. 

 

B. Pelaporan pemeriksaan/monitoring 

Auditor internal menyusun hasil audit internal dalam bentuk Deskripsi Temuan 

Monitoring (DTM) dan mendiskusikan bersama tim audit untuk menghindari 

kesalahpahaman. Aditor internal menyerahkan DTM kepada Penanggung jawab audit 

untuk direviu. DTM selanjutnya disampaikan kepada Auditi untuk mendapatkan 

tanggapan serta rencana tindak lanjut. DTM yang telah dilengkapi ditandatangani oleh 

Auditor Internal, Auditi, dan Ketua SPI.  

 DTM selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab audit bidang masing-

masing. Berdasarkan DTM tersebut penanggung jawab audit menyusun draft laporan 

hasil audit (LHA). Draft LHA akan direviu dan disetujui menjadi LHA oleh Ketua SPI. 

Selanjutnya LHA tersebut disampaikan kepada Rektor Universitas Jember dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. LHA harus mengungkapkan gambaran singkat (berisi tujuan, lingkup kerja, metode 

audit) hasil pemeriksaan, kesimpulan yang merupakan opini auditor internal serta 

rekomendasi yang dibuat tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang 

secara tepat waktu; 

b. LHA harus bersifat objektif (tidak memihak), jelas (mudah dimengerti, logis, lugas 

dan sederhana), singkat (langsung ke inti masalah), konstruktif (membantu auditi 

kearah perbaikan daripada kritik), mengungkap hal-hal yang masih merupakan 

masalah yang belum dapat diselesaikan sampai audit berakhir, mengemukakan 

pengakuan atas suatu prestasi atau suatu tindak perbaikan; 

c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara tim audit dan auditi mengenai hasil 

temuan dan kesimpulan hasil audit, maka perbedaan pendapat ini harus 

diungkapkan dalam laporan hasil audit; 

d. Pimpinan SPI harus mereviu dan menyetujui LHA sebelum menerbitkan dan 

mendistribusikan LHA tersebut. 

 

C. Tindak Lanjut 

Unit Kerja harus menindaklanjuti LHA yang telah disetujui oleh Rektor Universitas 

Jember untuk mendapatkan kepastian langkah yang tepat atas hasil temuan audit 

internal yang telah dilaksanakan. Jika pimpinan unit kerja yang bersangkutan 
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memutuskan untuk tidak mengikuti saran tindak lanjut atas dasar suatu pertimbangan 

tertentu, maka SPI dapat melapor kepada Rektor Universitas Jember. 

 

D. Pertanggungjawaban SPI 

Ketua SPI beserta auditornya wajib berusaha secara terus-menerus agar SPI 

dapat berfungsi sesuai visi, misi, atribut nilai-nilai dan tanggungjawabnya. Untuk dapat 

melaksanakan hal tersebut di atas maka: 

a. SPI harus mempunyai uraian tertulis mengenai tujuan/tugas, wewenang dan 

tanggung jawab, kode etik yang dibuat dalam bentuk Piagam Pengawasan Internal 

yang disahkan oleh Rektor Universitas Jember. 

b. SPI harus menerbitkan dokumen-dokumen:  

1. Kebijakan dan prosedur audit internal, mulai dari persiapan pemeriksaan sampai 

dengan penyelesaian LHA dan pemantauan hasil tindak lanjut, serta fungsi dan 

peran bagian tata usaha SPI; 

2. Standar Operasional Prosedur untuk Audit internal masing-masing bidang. 

c. Selain hal tesebut di atas, SPI mempunyai: 

Buku Rencana kerja SPI yang sesuai dengan Piagam Pengawasan Internal yang 

berisi: 

1. Tujuan, jenis macam kegiatan/program, jadwal pelaksanaan dan nama auditor; 

2. Ketentuan mengenai keberhasilan kinerja dan indikator kinerja kuncinya dari tiap 

kegiatan/program; 

3. Rincian sumber dana/budget, peralatan, kegiatan diklat auditor dan lain-lain. 

Pelaksanaan audit internal meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

temuan dan informasi, pengkomunikasian hasil audit internal, rekomendasi tindak lanjut 

dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut audit internal. 

A. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab SPI maka perlu disusun 

perencanaan kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program dan sasaran 

Universitas Jember yang meliputi: 

a. Rencana Strategis untuk 5 tahun yang disesuaikan dengan Rencana Strategis 

Universitas Jember; 

b. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun berikutnya yang dijabarkan dalam 

Rancangan  Anggaran dan Belanja (RAB), Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) yang rutin dan program kerja pemeriksaan khusus yaitu Audit 

ISO dan Audit Good University Governance (GUG) yang non rutin. Termasuk 



 

 

Piagam Pengawasan Internal Tahun 2021   16 

dalam rencana ini adalah jadwal kerja audit dan sasaran rencana 

pengembangan dan pemenuhan tenaga auditor internal yang profesional. 

B. Penanggungjawab Audit Internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit 

internal dengan baik, untuk itu Penanggungjawab Audit Internal harus 

mendokumentasikan rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Jenis dan luasnya cakupan kerja audit internal yang akan dilaksanakan; 

b. Informasi dan latar belakang mengenai objek audit internal. Bila perlu dilakukan 

peninjauan setempat guna memperoleh informasi mengenai praktek objek yang 

akan diaudit. Bila pernah diaudit maka perlu diperiksa bagaimana hasil 

pelaksanaan tindak lanjut yang pernah disarankan, dan bagaimana dampaknya 

terhadap audit yang dilakukan; 

c. Sasaran audit internal harus dinyatakan dengan jelas, sehingga auditor internal 

dapat mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus apa yang harus 

mendapatkan prioritas pemeriksaan/audit; 

d. Penentuan prosedur teknik audit internal yang dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa audit internal dapat mencapai sasaran; 

e. Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit internal, yang meliputi jumlah auditor 

internal dan bidang keahlian yang diperlukan, tingkat pengalaman yang 

diinginkan dan bila perlu menggunakan konsultan luar, sarana kerja yang 

dibutuhkan dan biaya pelaksanaan audit internal; 

f. Mengkomunikasikan rencana audit internal dengan pihak terkait terutama 

mengenai bentuk aktivitas, jadwal kegiatan, sumber daya yang diperlukan dan 

rencana survey awal sebelum audit internal dilaksanakan; 

g. Survey awal dimaksudkan untuk mengurangi resiko audit internal dan hal-hal 

rawan yang perlu diantisipasi atau pendalaman lebih lanjut; 

h. Format rencana susunan Laporan Hasil Audit (LHA) dan rencana kepada siapa 

saja LHA tersebut didistribusikan; 

i. Mendapat persetujuan dari Pimpinan/Ketua SPI selaku penanggung jawab audit 

internal sebelum audit internal dimulai. 

 

3.5.  Perencanaan dan Pelaporan Audit Internal 

Dalam melaksanakan pengelolaan pengawasan Internal, SPI menyusun 

beberapa jenis program rencana kerja dan pelaporan audit internal yang meliputi: 
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a. Penyusunan Rencana Strategis SPI Universitas Jember 

Rencana Strategis SPI disusun setiap periode 5 tahun sekali dengan mengacu 

pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan 

Renstra Universitas Jember yang berlaku. Renstra SPI disusun dengan format: 

Pendahuluan (latar belakang dan tujuan), Kerangka Kebijakan (Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran), Program Kegiatan (Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kompetensi SDM, 

Pemantauan Rutin), Indikator Kinerja Kegiatan, dan Penutup. 

 

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SPI 

SPI menyusun Rencana Kerja Anggaran setiap akhir tahun untuk rencana kerja 

2 tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SPI mengacu pada 

Pedoman Penyusunan TOR (Term of Reference) di Lingkungan Universitas Jember, 

Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM dan Peraturan Rektor Universitas Jember 

tentang Standar Biaya Universitas Jember. 

 

c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

SPI menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dan menyampaikannya 

Rektor untuk mendapatkan persetujuan. Rencana Program Kerja Tahunan Pengawasan 

Internal dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau 

dirahasiakan. Rencana Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal SPI memuat: 

1) Informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan 

tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari 

tindak lanjut dimaksud; 

2) Ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan; 

3) Objek pengawasan; 

4) Teknik pengawasan yang akan digunakan; 

5) Alokasi sumber daya; dan 

6) Jadwal. 

 

d. Penyusunan TOR/KAK Kegiatan SPI 

Dalam melaksanakan setiap kegiatan selain kegiatan rutin, SPI menyusun 

Kerangka Acuran Kerja  atau Term of Reference (TOR) mengacu pada Pedoman 

Penyusunan TOR (Term of Reference) di Lingkungan Universitas Jember, dengan 
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format: Judul kegiatan, Latar Belakang, Rasional, Tujuan, Mekanisme dan Desain, 

Indikator Kinerja, Jadwal Kegiatan, Keberlanjutan Program, Rencana Anggaran, 

Penutup, dan Person in Charge (PIC).  

 

e. Penyusunan Laporan Kegiatan Reviu 

SPI Menyusun laporan kegiatan Reviu yang meliputi: 

1. Reviu Serapan Anggaran, yang disusun Bersama dengan Bagian Keuangan 

Universitas Jember 

2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL)  

3. Reviu Laporan Keuangan tiap triwulan  

4. Reviu penugasan khusus non rutin 

Sistematika laporan reviu disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

dan berlaku bagi masing-masing bidang reviu tersebut. 

f. Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal 

SPI Menyusun laporan hasil audit internal yang disusun dengan tata cara 

sebagai berikut: 

1. Laporan Hasil Audit (LHA) Unit Kerja yang disusun setiap kali melaksanakan 

kegiatan audit internal pada suatu unit kerja tertentu, yang meliputi audit: keuangan, 

PBJ, SDM, BMN, dan SMM-AP. Laporan disusun dengan sistematika laporan 

adalah: Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi, 

Informasi Umum, Temuan Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Rekomendasi masing-

masing bidang audit, Tanggapan Auditi, Penutup 

2. Laporan Hasil Audit (LHA) setiap divisi yang disusun untuk periode waktu 6 bulan 

apabila audit dilaksanakan secara bertahap pada unit kerja di lingkungan Universitas 

Jember atau apabila telah dilakukan audit seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 

Jember secara serentak untuk suatu periode waktu tertentu, dengan sistematika 

laporan adalah: Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Monitoring dan 

Evaluasi, Informasi Umum, Temuan Hasil Monitoring dan Evaluasi dan 

Rekomendasi, Penutup 

 

g. Penyusunan Laporan Kegiatan Lainnya 

Setiap kali melaksanakan kegiatan diluar kegiatan Reviu dan Audit / monitoring, 

SPI Menyusun laporan kegiatan dengan format sebagai berikut: 
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1. Laporan kegiatan Pelatihan oleh SDM SPI: dengan sistematika laporan adalah Judul 

Kegiatan, Latar Belakang, Rasional, Tujuan, Peserta Kegiatan, Pelaksanaan 

Kegiatan, Keberlanjutan Program, Dokumentasi Kegiatan, dan Materi Pelatihan. 

2. Laporan kegiatan non rutin oleh SPI. Dengan sistematika laporan adalah Judul 

Kegiatan, Latar Belakang, Rasional, Tujuan, Peserta Kegiatan, Pelaksanaan 

Kegiatan, Keberlanjutan Program, Realisasi Penggunaan Anggaran, dan 

Dokumentasi Kegiatan. 

 

h. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SPI 

Setiap akhir tahun, berdasarkan rekapitulasi data kegiatan rutin dan non rutin, 

SPI Menyusun laporan kinerja (LKj) SPI dengan mengikuti ketentuan PERMENPAN 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN-RB Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistematika laporan kinerja SPI adalah Pendahuluan yang berisi Gambaran 

Umum, Dasar Hukum, Tugas Pokok, Fungsi serta Struktur Organisasi; Perencanaan 

Kinerja; Akuntabilitas Kinerja yang berisi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi 

Anggaran; dan Penutup.  

 

3.6.  Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas 

A. Program Peningkatan Kualitas Auditor Internal SPI 

SPI mempunyai program untuk pemenuhan kebutuhan SDM dan program 

pengembangannya yang meliputi: 

1. Uraian tugas setiap jenjang auditor internal dan persyaratan; 

2. Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap auditor internal dan staf SPI; 

3. Penilaian kinerja, coaching dan konseling bagi tiap auditor internal dan staf 

sebagai bagian dari proses pengembangan profesionalisme. 

 

B. Program Penjaminan Kualitas Hasil Audit Internal 

SPI harus mempunyai dan melakukan program jaminan mutu untuk dapat 

mengevaluasi kinerja unitnya dengan tujuan agar kinerja SPI telah terpenuhi sesuai 

dengan Piagam Pengawasan Internal dan tujuan Universitas Jember, untuk itu SPI: 
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1. Melakukan supervisi dan pemberdayaan yang terus menerus sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan, hingga pemantauan tindak lanjut 

audit; 

2. Melakukan reviu internal secara berkala bersama unit kerja dan tim terkait untuk 

menilai tingkat efektivitas audit internal, kepatuhan auditor terhadap standar 

audit, kode etik serta ketentuan dan kebijakan lain. 
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BAB IV 

KODE ETIK 

 

4.1. Umum 

Hasil kerja SPI sangat ditentukan oleh hasil kerja auditor internal. Hasil kerja ini sangat 

bermanfaat bagi SPI dan terutama bagi Universitas Jember, bila auditi SPI dan 

manajemen Universitas Jember yakin, tahu dan merasakan bahwa pelaksanaan audit 

internal oleh SPI memberikan nilai tambah bagi institusi. 

Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan 

kepatuhan para auditor internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya 

memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran 

terhadap kode etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapat peringatan 

bahkan diberhentikan dari tugas audit. 

 

4.2. Prinsip 

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:  

a. Integritas Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya 

menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.  

b. Objektivitas Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level 

tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi 

tentang aktivitas 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.  

c. Kerahasiaan Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, 

kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.  

d. Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan 

pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. 
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4.3.  Standar Perilaku Auditor Internal  

Auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik sebagai berikut: 

a. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas audit; 

b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh 

hukum atau profesi. 

c. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, lembaga dan SPI; 

d. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat 

merugikan profesi auditor internal atau lembaga dan masyarakat; 

e. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan lembaga atau yang 

mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara objektif; 

f. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan; 

g. Mematuhi sepenuhnya standar profesi auditor internal, kebijakan institusi dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat auditor internal; 

i. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan 

pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan 

kerugian bagi institusi dengan alasan apapun; 

j. Harus memegang prinsip seluruh kesimpulan hasil pemantauan dan evaluasi yang 

didasarkan atas bukti-bukti autentik atau melakukan pendekatan berbasis bukti 

(Evidence-Based Approach): 

k. Melaporkan semua hasil audit internal yang material dengan mengungkapkan 

kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat 

merugikan institusi dan atau dapat melanggar hukum. 

l. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan 

dan pengalaman yang dimilikinya.  

m. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik 

Profesional Audit Internal (Standar).  

n. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara 

berkelanjutan. 
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Lampiran:  

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua, Sekretaris dan Divisi SPI 

 
Tugas pokok dan fungsi dari Ketua, Sekretaris dan masing-masing Divisi dalam SPI 

adalah sebagai berikut: 

 

Tupoksi Ketua SPI 

1. Menentukan Rencana Strategis 5 Tahunan, Rencana Anggaran Biaya, dan 

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI UNEJ 

2. Menentukan Program Kerja Pemeriksaan khusus yang non-rutin,  

3. Menentukan jadwal kerja audit PBJ, BMN, SDM, Keuangan, Sistem Manajemen 

Mutu dan Anti Penyuapan (SMM-AP) 

4. Menentukan sasaran rencana pengembangan dan pemenuhan tenaga auditor 

internal yang profesional 

5. Menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi 

SPI 

6. Menetapkan program jaminan dan peningkatan kualitas, dan hubungan tata kerja 

antar divisi dalam SPI 

7. Mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal 

di UNEJ.  

8. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko;  

9. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan reviu terhadap 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap divisi SPI UNEJ.  

10. Melakukan koordinasi dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 

11. Mereviu Laporan Hasil Audit dari pelaksanaan monev bidang PBJ, SDM, Keuangan, 

BMN, dan SMM-AP. 

12. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang 

diawasi pada semua tingkat manajemen;  

13. Membuat Laporan Kinerja Tahunan tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Internal bidang non-akademik dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor 

dan Dewan Pengawas;  

14. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas SPI UNEJ dan melaporkannya 

kepada Rektor dan Dewan Pengawas UNEJ. 
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15. Memimpin kegiatan rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

16. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan/atau 

aparat pemeriksaan eksternal pemerintah 

 

Tupoksi Sekretaris SPI 

1. Menyusun konsep Rencana Strategis 5 Tahunan, Rencana Anggaran Biaya, dan 

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI UNEJ 

2. Menyusun konsep jadwal kerja audit PBJ, BMN, SDM, Keuangan, Sistem 

Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMM-AP) 

3. Menyusun konsep rencana pengembangan dan pemenuhan tenaga audit yang 

profesional 

4. Mengendalikan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan koordinasi, perencanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai activity process berikut 

anggarannya; 

5. Mengkoordinasikan pengelolaan management reviu, rapat rutin, rapat koordinasi, 

rapat evaluasi kegiatan dan reviu hasil audit internal SPI UNEJ; 

6. Menyusun konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di SPI UNEJ; 

7. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan konsep pedoman audit, 

mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI; 

8. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan konsep program jaminan dan 

peningkatan kualitas, dan hubungan tata kerja antar divisi dalam SPI; 

9. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengendalian 

dan Pengawasan Internal di UNEJ; 

10. Membantu ketua dalam menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian 

internal dan sistem manajemen risiko;  

11. Melakukan verifikasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan reviu 

terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap divisi SPI UNEJ; 

12. Melakukan verifikasi dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 

13. Menyusun konsep Laporan Kinerja Tahunan tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Internal bidang non-akademik;  

14. Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan SPI UNEJ 

15. Menghadiri dan mencatat/notulen hasil rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan 

lainnya 
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16. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi Divisi Monev Keuangan 

1. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

kegiatan- kegiatan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan/kebijakan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

serapan anggaran setiap triwulan 

3. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

laporan keuangan berkala unit kerja di lingkungan UNEJ. 

4. Memastikan transaksi pembelanjaan dan pemasukan sesuai dengan peraturan 

perundangan.  

5. Menyusun rencana kerja audit keuangan 

6. Menyusun dan memutakhirkan formulir kertas kerja audit keuangan 

7. Melaksanakan pemilihan objek audit di bidang keuangan (Sampling) 

8. Melakukan audit laporan keuangan. 

9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan 

pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit bidang keuangan. 

10. Menyusun laporan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit 

yang terkait dengan bidang keuangan. 

11. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil audit, reviu, dan monev di bidang 

keuangan unit kerja di lingkungan UNEJ. 

12. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan terkait perencanaan 

dan implementasi kegiatan Universitas di bidang keuangan. 

13. Menghadiri rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

14. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi Divisi Monev SDM 

1. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap 

kapasitas dan kinerja SDM sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

2. Menyusun rencana kerja audit SDM 

3. Menyusun dan memutakhirkan formulir kertas kerja audit SDM 

4. Melaksanakan pemilihan objek audit SDM dan Kemahasiswaan (Sampling) 

5. Melakukan audit SDM unit kerja di lingkungan UNEJ. 
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6. Melakukan audit bidang kemahasiswaan di lingkunan UNEJ 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan 

pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit dibidang SDM dan kemahasiswaan 

8. Menyusun laporan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit 

yang terkait dengan bidang SDM dan kemahasiswaan 

9. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil audit, reviu, dan monev di bidang 

SDM dan kemahasiswaan  unit kerja di lingkungan UNEJ. 

10. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan terkait perencanaan 

dan implementasi kegiatan Universitas di bidang SDM dan kemahasiswaan.. 

11. Menghadiri rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi Divisi Monev PBJ 

1. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

kegiatan- kegiatan administrasi PBJ sesuai ketentuan/kebijakan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

2. Melakukan pengawasan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga 

proses pembangunan berakhir.  

3. Menyusun rencana kerja audit PBJ 

4. Menyusun dan memutakhirkan formulir kertas kerja audit PBJ 

5. Melaksanakan pemilihan objek audit PBJ (Sampling) 

6. Mengkoordinasikan personalia dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

dokumen PBJ. 

7. Mengkoordinasikan personalia dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

kondisi fisik kegiatan PBJ 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan 

pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit PBJ. 

9. Menyusun laporan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit 

yang terkait dengan PBJ. 

10. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil audit, reviu, dan monev kegiatan 

PBJ unit kerja di lingkungan UNEJ. 

11. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan terkait perencanaan 

dan implementasi kegiatan PBJ unit kerja di lingkungan UNEJ. 
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12. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

kegiatan- kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan/kebijakan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

13. Menghadiri rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

14. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi Divisi Monev BMN 

1. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas 

kegiatan-kegiatan pengelolaan BMN dari tahap perencanaan, pengadaan, 

penerinaan, inventarisasi, pemanfaatan, sampai penghapusan sesuai 

ketentuan/kebijakan peraturan perundangan. 

2. Menyusun rencana kerja audit BMN 

3. Menyusun dan memutakhirkan formulir kertas kerja audit BMN 

4. Melaksanakan pemilihan objek audit PBJ (Sampling) 

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BMN. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan 

pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit BMN. 

7. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit BMN. 

8. Memeriksa efisiensi dan efektifitas pemanfaatan BMN. 

9. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan program kerja SPI UNEJ bidang barang milik negara yang telah 

dibuat oleh auditor internal bidang BMN. 

10. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan, perencanaan, dan 

implementasi kegiatan universitas terkait dengan pengelolaan bidang BMN. 

11. Menghadiri rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi Divisi Monev Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMM-AP): 

1. Melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian atas 

kegiatan-kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM mulai tahap 

perencanaan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, pemanfaatan, sampai 

penghapusan. 

2. Menyusun rencana kerja audit SMM-AP. 

3. Melaksanakan pemilihan objek audit (Sampling) SMM-AP  

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SMM-AP. 
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5. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas pelayanan unit kerja 

sesuai SOP. 

6. Melakukan audit ketercapaian Standar dan Sasaran SPMI Universitas Jember 

sesuai standar layanan administrasi. 

7. Melakukan audit ketercapaian renstra, baik renstra universitas maupun renstra unit 

kerja di lingkungan UNEJ. 

8. Mengevaluasi implementasi analisis risiko dan titik kritis risiko Sistem Manajemen 

Mutu Unit Kerja di Lingkungan UNEJ. 

9. Menyampaikan hasil analisis, pengawasan, dan pemeriksaan termasuk audit yang 

terkait dengan Zona Integritas dan WBK/WBBM. 

10. Menghadiri rapat internal SPI UNEJ dan kegiatan lainnya 

11. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 

Tupoksi staf administrasi 

1. Menerima dan menyiapkan disposisi surat masuk. 

2. Menyiapkan surat keluar.  

3. Membantu administrasi pelaksanaan proses audit: 

a. Pengajuan surat tugas. 

b. Permintaan bahan dan data audit ke Fakultas/Lembaga/UPT yang akan diaudit. 

c. Melaksanakan penyediaan dokumen reviu dan monev semua divisi SPI. 

d. Pembuatan surat pengembalian audit dan penyerahan kuesioner kepuasan 

audit. 

4. Membantu proses pemilihan objek audit (Sampling) semua divisi SPI. 

5. Pengarsipan surat masuk, hasil audit, kuesioner kepuasan pelanggan dan surat 

keluar. 

6. Melaksanakan administrasi kepustakaan SPI. 

7. Mempersiapkan ATK untuk keperluan audit (pengajuan barang ATK ke bagian 

pengadaan) dan kesekretariatan SPI 

8. Melaksanakan Inventarisasi aset SPI. 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Ketua SPI. 

 


