
 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

UNIVERSITAS JEMBER 

 
 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL  

DI UNIVERSITAS JEMBER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas 

Jember dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

  b. bahwa untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan kepada 

peraturan perundang-undangan maka diperlukan 

sistem pengendalian dan pengawasan internal; 

  c. bahwa untuk memastikan efektivitas kerja satuan 

pengawas internal dalam menjalankan sistem 

pengendalian dan pengawasan internal bidang non-

akademik, perlu menerbitkan prosedur operasional 

Sebagai … 

SALINAN 



  
 

sebagai pedoman satuan pengawas internal dalam 

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember 

tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

Internal di Universitas Jember; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); 

  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang  Statuta Universitas 

Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 460); 

  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi  Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  REKTOR TENTANG SISTEM PENGENDA-

LIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL DI UNIVERSITAS 

JEMBER. 

 

Bab … 



  
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:  

1. Universitas Jember, yang selanjutnya disingkat UNEJ adalah 

perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

2. Rektor adalah Pemimpin UNEJ sekaligus sebagai Pemimpin Badan 

Layanan Umum.   

3. Dewan Pengawas adalah organ UNEJ yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum. 

4. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

5. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah 

organ yang menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan non-

akademik untuk dan atas nama Rektor.  

6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah 

instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas.  

7. Pengendalian dan Pengawasan Internal adalah suatu kegiatan 

pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan 

objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki 

operasional UNEJ melalui pendekatan yang sistematis dengan cara 

mengevaluasi … 



  
 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola UNEJ.  

8. Standar Audit adalah pedoman audit atas laporan bidang non-

akademik yang ditetapkan dan disahkan oleh Satuan Pengawas 

Internal UNEJ. 

9. Daftar Temuan Monitoring, yang selanjutnya disingkat DTM adalah 

himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji 

selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan pengendalian dan 

pengawasan non-akademik yang disajikan secara analitis menurut 

unsur-unsurnya yang bermanfaat bagi Pimpinan UNEJ.  

10. Laporan Hasil Audit, yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan 

hasil akhir dari proses audit mengenai analisis daftar temuan 

monitoring dan rekomendasi kegiatan non-akademik di lingkungan 

Universitas Jember.  

11. Auditor adalah orang yang memiliki keahlian dan kualifikasi untuk 

melakukan audit. 

12. Auditi adalah bagian, unit kerja, atau orang yang diaudit.  

13. Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap 

auditor selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 

kehormatan, citra, dan kredibilitas SPI. 

 

BAB II 

 SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip dan Tujuan 

 

Pasal 2 

Sistem Pengendalian  dan Pengawasan Internal didasarkan atas prinsip: 

a. taat asas; 

b. akuntabilitas; 

c. transparansi; 

d. objektivitas; 

e. jujur … 



  
 

e. jujur; dan 

f. pembinaan. 

 

Pasal 3 

Sistem Pengendalian  dan Pengawasan Internal bertujuan menjamin: 

a. pengelolaan keuangan dan pengamanan aset yang akuntabel; 

b. efektivitas dan efisiensi kegiatan dan pendayagunaan sumber daya; 

c. akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan 

keputusan; 

d. keandalan dan keakuratan informasi keuangan dan kinerja; dan 

e. ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan dan Ruang Lingkup  

Sistem Pengendalian dan Pegawasan Internal 

 

Pasal 4 

Rektor berdasarkan Peraturan ini menetapkan Sistem Pengendalian dan 

Pengawasan Internal di UNEJ.  

 

Pasal 5 

Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:  

a. lingkungan pengendalian dan pengawasan;  

b. penilaian risiko;  

c. aktivitas pengendalian dan pengawasan;  

d. sistem informasi dan komunikasi; dan  

e. pemantauan pengendalian dan pengawasan.  

 

Pasal 6 

Rektor menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dan 

pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

dengan disiplin dan terstruktur melalui: 

a. penegakan … 



  
 

a. penegakan integritas dan nilai etika;  

b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;  

c. kepemimpinan yang kondusif;  

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;  

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan  

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia.  

 

 Pasal 7 

Rektor berwenang melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b melalui:  

a. identifikasi risiko; dan  

b. analisis risiko.  

  

Pasal 8 

Rektor berwenang menyelenggarakan aktivitas pengendalian dan 

pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

berupa tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian dan 

pengawasan terhadap kegiatan pada setiap tingkat dan unit dalam 

struktur organisasi UNEJ, melalui: 

a. reviu kinerja;  

b. pengendalian dan pengawasan atas perekrutan dan pembinaan 

sumber daya manusia; 

c. pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sistem informasi;  

d. pengendalian dan pengawasan fisik atas aset;  

e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;  

f. pemisahan fungsi;  

g. otorisasi atas transaksi;  

h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;  

i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;  

j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan  

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

Internal dan transaksi.  

 

Pasal 9 … 



  
 

Pasal 9 

(1) Rektor berwenang menyelenggarakan sistem informasi dan 

komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam 

proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, 

serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui:  

a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi; dan  

b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan 

sistem informasi secara terus-menerus.  

(2) Rektor memberikan akses kepada auditor eksternal, auditor internal, 

pembina UNEJ, dan Komite Audit terhadap catatan akuntansi, data 

penunjang, dan informasi mengenai UNEJ untuk melaksanakan 

tugasnya. 

(3) Rektor bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi UNEJ 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Auditor eksternal, auditor internal, pembina UNEJ, dan Komite Audit, 

harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan 

tugasnya kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan lainnya. 

 

Pasal 10 

(1) Rektor dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus 

mempertimbangkan risiko. 

(2) Rektor membangun dan melaksanakan program manajemen risiko 

secara terpadu. 

(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dilakukan dengan memberi 

penugasan kepada SPI untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. 

 

 

 

 

 

Pasal 11 … 



  
 

Pasal 11 

Rektor berwenang melakukan pemantauan, pengendalian, dan 

pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e 

melalui proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian dan 

Pengawasan Internal non-akademik pada setiap tingkat dan unit dalam 

struktur organisasi UNEJ sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.  

 

Pasal 12 

Rektor menyusun mekanisme penyampaian pelaporan atas dugaan 

penyimpangan tata kelola yang terjadi di UNEJ. 

 

BAB III 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  

 

Pasal 13 

(1) UNEJ memiliki Piagam Pengawasan Internal. 

(2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. struktur dan kedudukan SPI; 

b. tugas dan tanggung jawab SPI; 

c. wewenang SPI; 

d. kode etik SPI yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh 

asosiasi pengawasan internal yang ada di Indonesia atau kode etik 

pengawasan internal yang lazim berlaku secara internasional; 

e. persyaratan auditor internal SPI; 

f. pertanggungjawaban SPI; dan 

g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal SPI dari 

pelaksanaan kegiatan operasional UNEJ. 

(3) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Rektor dan Ketua SPI. 

(4) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditinjau dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan. 

Bab … 



  
 

BAB IV 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan SPI 

 

Pasal 14 

Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

Internal, Rektor berwenang membentuk SPI. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi, Tugas, dan Wewenang  

 

Pasal 15 

(1) SPI berfungsi melakukan pengawasan bidang non-akademik. 

(2) Pengawasan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekurang-kurangnya meliputi: 

a. organisasi; 

b. keuangan; 

c. kemahasiswaan; 

d. ketenagaan; dan 

e. sarana dan prasarana. 

 

Pasal 16 

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas 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 … 



  
 

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 UNEJ dan melaporkannya kepada Rektor dan Dewan 

Pengawas; dan 

l. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan Rektor sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 17 

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

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; 

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 … 



  
 

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. 

 

Bagian Ketiga 

Keanggotaan, Komposisi Keahlian, dan Pembidangan Anggota SPI 

 

Pasal 18 

(1) Keanggotaan SPI berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling 

banyak berjumlah 11 (sebelas) orang. 

(2) Susunan keanggotaan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili 

komposisi keahlian bidang tugas: 

a. akuntansi atau keuangan; 

b. manajemen sumber daya manusia; 

c. manajemen aset; 

d. hukum; dan 

e. ketatalaksanaan atau administrasi. 

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-

kurangnya membawahi bidang-bidang sebagai berikut: 

a. keuangan; 

b. barang milik negara; 

c. pengadaan barang dan jasa; 

d. sumber daya manusia; dan 

e. sistem manajemen mutu dan anti penyuapan. 

(5) Setiap … 



  
 

(5) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang yang kedudukannya bersifat 

kolektif-kolegial. 

 

Bagian Keempat 

Persyaratan Anggota dan Ketua SPI 

 

Pasal 19 

(1) Anggota SPI merupakan auditor internal. 

(2) Auditor internal SPI dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau 

tenaga profesional non-pegawai negeri sipil. 

(3) Auditor internal SPI bertanggung jawab secara langsung kepada 

Ketua SPI. 

(4) Auditor Internal SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, 

jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya; 

b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit 

dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 

c. memiliki pengetahuan  tentang perundang-undangan di bidang 

peraturan pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya; 

d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik 

lisan maupun tertulis secara efektif; 

e. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan 

oleh asosiasi pengawasan internal; 

f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data UNEJ terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal 

kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

atau penetapan/putusan pengadilan; 

g. memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manajemen 

risiko; dan 

h. bersedia … 



  
 

h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

profesionalismenya secara terus-menerus. 

(5) Rektor memfasilitasi auditor internal SPI mengikuti program 

pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk mendukung usaha 

memperoleh sertifikasi profesi dan/atau mempertahankan sertifikasi 

profesi. 

(6) Auditor internal SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari 

pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan 

pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko. 

 

Pasal 20 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua SPI, seseorang selain harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(4) juga harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit. 

(2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian 

yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan 

sertifikasi profesi yang bersesuaian. 

(3) Dalam hal sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara 

sebagai berikut: 

a. memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; 

dan/atau 

b. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan. 

(4) Ketua SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus memperoleh sertifikasi profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak terpenuhi, Ketua SPI diberhentikan dari jabatannya. 

 

 

 

Bagian … 



  
 

Bagian Kelima 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan  

Masa Jabatan Ketua dan Anggota SPI 

 

Pasal 21 

(1) Ketua dan Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

(2) Ketua SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor. 

 

Pasal 22 

(1) Anggota SPI diberhentikan dari jabatannya karena: 

a. masa jabatannya berakhir; 

b. berhalangan tetap; 

c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri; 

d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; 

e. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya; 

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap; 

h. diberhentikan sementara dari jabatan; 

i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; 

j. ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan Dosen; 

k. menjalani tugas belajar dan izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan 

yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; 

l. cuti di luar tanggungan negara; atau 

m. berdasarkan evaluasi kinerja per semester oleh Rektor. 

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terjadi karena: 

a. meninggal dunia; 

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil 

pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari 

pejabat yang berwenang; atau 

c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. 

(3) Khusus … 



  
 

(3) Khusus untuk Ketua SPI, selain keadaan sebagaimana ditentukan 

pada ayat (1), Ketua SPI diberhentikan dari jabatannya apabila tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5). 

 

Pasal 23 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota SPI sebelum masa 

jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Anggota 

definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota sebelumnya. 

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua SPI sebelum masa jabatannya 

berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Anggota SPI 

yang memenuhi persyaratan sebagai Ketua SPI untuk meneruskan 

sisa masa jabatan Ketua sebelumnya. 

 

 Pasal 24 

Masa jabatan Ketua dan Anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali. 

 

Bagian Keenam 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban SPI 

 

Pasal 25 

(1) SPI menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan menyampaikan 

kepada Rektor dan Dewan Pengawas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk 

dokumen hasil pengawasan yang paling sedikit mengungkapkan 

tujuan, lingkup kerja, simpulan/temuan, dan rekomendasi.  

(3) Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan, Rektor menyampaikan laporan hasil pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

 

Pasal 26 … 



  
 

Pasal 26 

Rektor berhak memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap hal-hal yang 

direkomendasikan dari hasil pengawasan. 

 

Pasal 27 

Rektor menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Pengawasan Internal di 

UNEJ. 

 

Pasal 28 

(1) SPI melaksanakan pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil 

pengawasan SPI, aparat pengawasan internal pemerintah, aparat 

pemeriksaan eksternal pemerintah, dan Menteri Keuangan. 

(2) SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor dan Dewan Pengawas, yang 

paling sedikit memuat: 

a. permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi; 

b. target waktu penyelesaian; dan 

c. status penyelesaian. 

(3) Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan, Rektor wajib menyampaikan laporan hasil 

pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

 

Bagian Ketujuh 

Kewenangan Ketua SPI  

 

Pasal 29 

Ketua SPI berwenang menetapkan: 

a. pedoman audit;  

b. mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI; 

c. penilaian … 



  
 

c. penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas; dan 

d. hubungan tata kerja antar bidang dalam SPI. 

 

Bagian Kedelapan 

Kode Etik 

 

Pasal 30 

(1) Ketua dan Anggota SPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenang SPI berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan 

Kode Etik. 

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 

ditetapkan oleh SPI dengan mendapat persetujuan Rektor.  

 

BAB V 

PELAKSANAAN TUGAS SPI 

 

 Bagian Kesatu 

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Program Pengawasan Internal 

 

Pasal 31 

(1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal 

dan menyampaikannya kepada Rektor untuk mendapatkan 

persetujuan.  

(2) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a.  informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, 

termasuk pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan yang 

disarankan sebelumnya dan dampak dari tindaklanjut dimaksud; 

b.  ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;  

c.  objek pengawasan; 

d.  teknik pengawasan yang akan digunakan; 

e.  alokasi sumber daya; dan 

f.  jadwal. 

(3) Rencana … 



  
 

(3) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang 

tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan. 

 

Pasal 32 

SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja 

tahunan Pengawasan Internal yang telah disetujui Rektor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31. 

 

Pasal 33 

(1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 dilakukan oleh auditor internal berdasarkan pedoman 

teknis audit.  

(2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Ketua SPI setelah mendapat persetujuan Rektor. 

 

Bagian Kedua 

Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal  

dan Sistem Manajemen Risiko 

 

Pasal 34 

(1) SPI berwenang menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian 

internal dan sistem manajemen risiko. 

(2) Pengujian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan reviu Rencana Kerja dan Anggaran. 

(3) Kegiatan reviu Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mengacu kepada Pedoman Audit. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian … 



  
 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan dan Penilaian 

 

Pasal 35 

SPI berwenang melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya 

manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 

 

Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Ketua SPI setelah mendapat 

persetujuan Rektor. 

 

Bagian Keempat 

Saran Perbaikan dan Informasi  

 

Pasal 37 

(1) SPI memberikan saran perbaikan tentang kegiatan yang diawasi pada 

semua tingkat manajemen. 

(2) Cara pemberian saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui rekomendasi hasil audit.  

 

Pasal 38 

(1) SPI memberikan informasi yang objektif tentang kegiatan yang 

diawasi pada semua tingkat manajemen; 

(2) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan pertemuan penyampaian hasil audit (wrap 

up meeting). 

 

 

 

 

Bagian … 



  
 

Bagian Kelima 

Laporan Hasil Pengawasan Internal 

 

Pasal 39 

Auditor internal wajib menyerahkan DTM kepada penanggungjawab audit 

sesuai dengan bidang masing-masing. 

 

Pasal 40 

(1) Berdasarkan DTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 

penanggungjawab audit menyusun rancangan LHA yang berisi butir-

butir kesimpulan dan rekomendasi.  

(2) Rancangan LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

berisi latar belakang, tujuan, lingkup kerja, metode audit, hasil 

pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi. 

(3) Ketua SPI mereviu dan menyetujui Rancangan LHA sebelum 

ditetapkan menjadi LHA. 

 

Pasal 41 

(1) Ketua SPI menyampaikan LHA kepada Rektor dan Dewan Pengawas. 

(2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah. 

 

Bagian Keenam 

Rekomendasi Proses Tata Kelola dan Pencapaian Strategi Bisnis BLU 

 

Pasal 42 

(1) SPI melakukan evaluasi terhadap proses tata kelola BLU UNEJ yang 

mencakup kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penyusunan rekomendasi. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan 

kepada Rektor. 

Pasal 43 … 



  
 

 

Pasal 43 

(1) SPI melakukan evaluasi terhadap pencapaian strategi bisnis BLU 

UNEJ. 

(2) SPI memberikan rekomendasi atas pencapaian strategi bisnis BLU 

UNEJ kepada Rektor berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

Bagian Ketujuh 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 

 

Pasal 44 

(1) Rektor setelah menerima LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

ayat (1) menyampaikan kepada unit kerja terkait.  

(2) Unit kerja terkait setelah menerima LHA dari Rektor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi LHA. 

 

Pasal 45 

Dalam hal unit kerja terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi LHA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Ketua SPI melapor 

kepada Rektor. 

 

Bagian Kedelapan 

Reviu Serapan Anggaran dan Laporan Keuangan 

 

Pasal 46 

(1) SPI melakukan reviu serapan anggaran UNEJ setiap triwulan. 

(2) Reviu serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup:  

a. belanja gaji 

b. belanja barang 

c. belanja modal 

d. pengadaan barang dan jasa 

(3) Reviu … 



  
 

(3) Reviu serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran setiap triwulan. 

 

Pasal 47 

(1) SPI melakukan reviu Laporan Keuangan UNEJ setiap semester dan 

setiap akhir tahun. 

(2) Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup:  

a. penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian 

Laporan Keuangan UNEJ; dan  

b. penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber.  

(3) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk:  

a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan 

penyajian Laporan Keuangan UNEJ; dan  

b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan informasi Laporan Keuangan UNEJ serta pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan/atau Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) kepada Rektor.  

 

Pasal 48 

Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, SPI 

melaksanakan pemeriksaan kas secara fisik (cash opname) dan barang 

persediaan (stock opname) pada seluruh unit kerja di lingkungan UNEJ 

paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan 

penugasan Rektor. 

 

 

 

 

 
Bab … 



  
 

 

BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITI 

 

Pasal 49 

Hak Auditor Internal meliputi: 

a. memperoleh informasi, data dan dokumen yang diperlukan dalam 

proses audit; 

b. memperoleh honorarium dari UNEJ sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas 

sesuai dengan standar audit dan kode etik. 

 

Pasal 50 

Kewajiban Auditor Internal meliputi: 

a. kepatuhan kepada Standar Audit dan Kode Etik; 

b. penguasaan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktik) disiplin 

ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas audit; 

c. peningkatan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis sehingga 

dapat berkomunikasi secara efektif dengan auditi dan manajemen 

unit kerja; 

d. pemeliharaan kemampuan teknis audit melalui diklat sehingga tetap 

mengikuti perkembangan standar, prosedur dan teknik audit unit 

kerja termasuk perkembangan aturan hukum yang menjadi dasar 

dan kriteria; 

e. peningkatan kemampuan profesionalisme dengan memperhatikan 

cakupan kerja audit, signifikansi permasalahan, standar operasi yang 

dapat diterima/dipatuhi pelaksanaannya, tingkat keandalan dan 

efektivitas pengendalian sistem operasi yang ada; dan  

f. peningkatan kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

 

 

 

 
Pasal 51 … 



  
 

 

Pasal 51 

Hak Auditi meliputi: 

a. memperoleh dan menerima dokumen DTM; dan 

b. menyampaikan keberatan, menanggapi atau turut melengkapi secara 

bersama dan objektif terhadap DTM sesuai dengan bukti faktual 

sebelum dokumen DTM dinyatakan final. 

 

Pasal 52 

Kewajiban Auditi meliputi: 

a. memberikan informasi dan menyerahkan data serta dokumen yang 

diminta oleh Auditor Internal; dan 

b. mengikuti secara kooperatif setiap tahapan dan proses audit, 

menerima hasil audit apabila dinyatakan layak dan menindaklanjuti 

perbaikannya apabila diperlukan. 

 

BAB VII 

PENGANGGARAN 

 

Pasal 53 

(1) UNEJ mengalokasikan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan 

sistem pengendalian dan pengawasan internal. 

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

DIPA UNEJ. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku: 

a. SPI yang telah ada tetap menjalankan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian dalam 

peraturan rektor ini. 

b. semua … 






