Pedoman Pelaksanaan Kerja dan Kode Etik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pedoman SAI
Universitas Galuh merupakan suatu organisasi profesional yang
bergerak di dunia pendidikan. Di Indonesia status perguruan tinggi
dikelompokan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi
Swasta (PTS). Hal ini dibedakan berdasarkan pengelolaan dan sumber dana
untuk pembiayaan perguruan tinggi tersebut. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
merupakan perguruan tinggi yang pengelolaannya diserahkan kepada
masyarakat berbadan hukum yaitu Yayasan.
Universitas Galuh merupakan salah satu perguruan tinggi yang
pengelolaannya diselenggarakan oleh masyarakat milik Yayasan Pendidikan
Galuh yang pembinaan manajemennya di bawah Kopertis Wilayah IV Jabar
Banten. Dalam penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi Universitas
Galuh harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada
Yayasan Pendidikan Galuh, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak yang
berkepentingan. Untuk itu Universitas Galuh harus memiliki laporan kegiatan
manajemen yang handal dan dapat dipercaya, sehingga kegiatan yang
dilakukan memiliki sifat transparan dan akuntabel dan pada akhirnya
Universitas Galuh dapat mencapai Good University Governance (GUG).
Dengan demikian kedudukan dan keberadaan Satuan Audit Internal (SAI)
yang memiliki jiwa profesional dan kompeten untuk mencapai tujuan Satuan
Audit Internal (SAI) dan pada akhirnya tujuan Universitas Galuh menjadi Good
University Governance (GUG) dapat tercapai.
Agar pelaksanaan audit internal berjalan sesuai dengan harapan dan
tujuan Good University Governance (GUG) dapat tercapai dan dapat diterima
serta di dukung oleh seluruh unit kerja yang ada di bawah naungan
Universitas Galuh, maka SAI dalam melaksanakan tugasnya perlu dilengkapi
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dengan alat kerja yang handal di antaranya Pedoman Pelaksanaan Tugas,
SOP, dan etika Satuan Audit Internal (SAI).
1.2 Visi dan Misi Satuan Audit Internal (SAI)
Visi adalah merupakan mimpi yang rasional sebuah organisasi dalam
menjalankan kegiatannya. Visi juga dapat dikatakan harapan masa depan
yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.
Dengan demikian Satuan Audit Internal (SAI) sebagai organisasi yang
bertaanggung jawab kepada Rektor/Pimpinan Universitas dalam menjalankan
tugas dan fungsinya adalah menjadi reviewer (penilai) yang profesional bagi
kepentingan manajemen dalam rangka mencapai tujuan universitas yang
Good University Governance. Maka Visi SAI “Pada Tahun 2030 Pengelolaan
Universitas Galuh Berdasarkan Sistem/Berbasis Audit yang Berkualitas”
Selain Visi sebuah orghanisasi harus memiliki Misi, adapun misi
Satuan Audit Internal (SAI) adalam membantu manajemen Universitas Galuh
dalam menjalankan fungsi manajerialnya yaitu 1) Mengembangkan Sistem
Administrasi Keuaangan (Si Aku) secara Sistematis; 2) Membuat Standar
Baku

Pengadministrasian

Melaksanakan

Keuangan

Pendampingan

dengan

Pengelolaan

pola
dan

yang

baku;

Penyusunan

3)
dan

Penggunaan Anggaran ; dan 4) Menjalankan penilaian kegiatan unit kerja
dilingkungan

Universitas

Galuh

yang

independen

serta memberikan

rekomendasi, saran-saran, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang
diinterviewnya.
1.3 Tujuan Penyusunan Pedoman Satuan Audit Internal (SAI)
Untuk menjabarkan Visi dan Misi, maka SAI memerlukan tujuan untuk
menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun tujuan dibentuknya pedoman
audit internal ini dijadikan rujukan bagi para auditor internal agar dapat
melaksanakan tugas secara profesional yang dapat menghasilkan hasil
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review yang memenuhi standar untuk mendukung aktivitas Universitas Galuh.
Rincian tugas serta alur audit telah dituangkan dalam SOP Satuan Audit
Internal (SAI) Universitas Galuh.
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BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN AUDIT INTERNAL (SAI)
UNIVERSITAS GAALUH
2.1 Pengertian
Satuan Audit Internal (SAI) Universitas Galuh adalah suatu unit kerja
independen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan review
(penilaian), menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan-kegiatan dan
program kerja yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Universitas
Galuh. Satuan Audit Internal (SAI) merupakan salah satu perwujudan
implementasi pengendalian intern Universitas Galuh.
2.2 Tujuan
Adapun tujuan Satuan Audit Internal (SAI) Universitas Galuh adalah
membantu manajemen Universitas dan anggota unit kerja lainnya dalam
pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan salah
satu fungsi manajemennya yaitu fungsi controlling (pengawasan). Untuk itu
Satuan Audit Internal (SAI) tugasnya adalah (1) melaksanakan analisis,
penilaaian, konsultasi, (2) serta memberikan rekomendasi/saran-saran dan
informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di
lingkungan Universitas Galuh sebagai auditan atau yang diinterview.
2.3 Wewenang
Wewenang merupakan pelimpahan kebijakan dan kewenangan yang
diberikan oleh pimpinan kepada suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi suatu unit kerja. Adapun wewenang Satuan Audit Internal
(SAI) Universitas Galuh yang dilimpahkan oleh Pimpinan Universitas/Rektor
adalah berwenang untuk mengakses terhadap dokumen-dokumen/catatan,
fasilitas fisik universitas, personal (pimpinan universitas, pimpinan unit kerja,
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pegawai, dan dosen) diseluruh unit kerja yang berada dilingkungan
Universitas Galuh, yang fungsinya tiada lain adalah untuk mendapatkan data
dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI) para aditan.
2.4 Tanggung Jawab
Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh
Satuan Audit Internal (SAI) yang merupakan akibat dari pelimpahan
wewenang. Adapun tanggung jawab Satuan Audit Internal (SAI) Universitas
Galuh adalah melakukan penilaian (review) unit kerja baik secara rutin
maupun

berdasarkan

permintaan

pimpinan

universitas/rektor

untuk

melakukan analisis, penilaian, rekomendasi/saran-saran, konsultasi, dan
informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang direviewnya (auditan), yang
dilaksanakan sesuai dengan standar profesional audit internal dan kode etik
auditor internal.
Selain itu tanggung jawab ini juga meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang
dilaksanakan oleh auditor eksternal, sehingga tujuan audit pihak auditor
eksternal tercapai dalam rangka mendukung tujuan universitas yaitu menjadi
universitas yang good university governance.
Satuan Audit Internal (SAI) merupakan suatu unit kerja di lingkungan
Universitas Galuh yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana satu tugas
Pimpinan Universitas/Rektor Universitas Galuh yang berkaitan dengan
pengawasan/pengendalian intern tugas pokok dan fungsi unit kerja yang
berada dilingkungan Universitas Galuh, dan memiliki tanggung jawab
langsung kepada rektor.
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2.5 Ruang Lingkup Satuan Audit Internal (SAI)
Ruang lingkup audit yang dilakukan oleh Satuan Audit Internaal (SAI)
Universitas Galuh dalam melkaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah
meliputi :
1. Melakukan

audit

implementasi

RKAT/Laporan

Keuangan

meliputi

pemeriksaan/penilaian/pengujian :
a.

Pelaksanaan anggaran untuk satu program dihubungkan dengan
kegiatannya;

b.

Pelaksanaan anggaran untuk satu program dihubungkan dengan
tujuannya;

c.

Pelaksanaan anggaran untuk satu program dihubungkan dengan
manfaatnya;

d.

Efektivitas Pengendalian Intern sesuai dengan Standard Operating
Process (SOP);

e.

Laporan keuangan, catatan pembukuan dan bukti pendukungnya;

f.

Mengungkapkan temuan audit dan memberikan rekomendasi/saransaran;

g.

Membuat laporan hasil final audit dan melaporkannya kepada
pimpinan universitas/rektor;

h.

Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi
yang berasal dari audit sebelumnya yang tertuang dalam laporan
hasil final.

2. Melakukan

audit

penyedian

barang

dan

Jasa

yaitu

pemeriksaan/penilaian/pengujian prosedur pengadaan barang dan jasa
yang

dilaksanakan

oleh

unit

kerja

yang

dananya

berasal

dari

yayasan/universitas, pemerintah, pihak lainnya :
a.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan
kegiatannya;
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b.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan
tujuannya;

c.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan
manfaatnya;

d.

Membuat laporan hasil temuan dari proses pengadaan barang dan
jasa dalam bentuk laporan final dan menyampaikannya kepada
pimpinan universitas/rektor.

3. Melakukan Audit Bidang Akademik yang meliputi penilaian :
a.

Implementasi kurikulum dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP);

b.

Perencanaan pembelajaran/perkuliahan;

c.

Proses Pembelajaran/Perkuliahan;

d.

Proses pembimbingan mahasiswa;

e.

Evaluasi hasil pelajar;

f.

Batas waktu studi;

g.

Distribusi beban kerja dosen;

h.

Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;

i.

Membuat laporan hasil final audit dan menyampaikannya kepada
pimpinan universitas/rektor.

4. Melakukan Audit Perkembangan Mahasiswa terutama mahasiswa Drop
Out (DO) dan mahasiswa Cuti, meliputi penilaian :
a.

Jumlah mahasiswa aktif per angkatan per program studi;

b.

Ratio dosen dengan mahasiswa;

c.

Proses pembuatan surat keputusan tentang mahasiswa drop out
(DO);

d.

Proses pembuatan surat keputusan mahasiswa cuti kuliah;

e.

Membuat laporan hasil audit final dan melaporkannya kepada
pimpinan universitas/rektor.

5. Melakukan Audit Sumber Daya/Fasilitas Fisik (Aset) meliputi penilaian :
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a.

Pencatatan/dokumentasi fasilitas fisik yang dimanfaatkan/digunakan
oleh unit kerja dilingkungan Universitas Galuh;

b.

Penyusutan aset tetap;

c.

Efektifitas

penggunaan

sumber

daya/fasilitas

fisik

Universitas

galuh/Yayasan;
d.

Efektivitas pemeliharaan fasilitas fisik Universitas fisik Universitas
Galuh/Yayasan;

e.

Menyusun laporan hasil final audit dan melaporkan kepada pimpinan
universitas/rektor.

Satuan Audit Internal UNIGAL

8

Pedoman Pelaksanaan Kerja dan Kode Etik

BAB III
STANDAR AUDIT INTERNAL
Standar Audit Internal merupakan suatu norma yang harus dipenuhi
dalam melaksanakan praktek profesional audit internal. Standar audit internal
tidak hanya menekankan terhadap pentingnya kualitas profesional auditor
internal tetapi juga terhadap bagaimana auditor mengambil pertimbangan dan
keputusan saat melakukan audit dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun
audit yang diminta oleh pimpinan universitas/rektor.
Standar audit internal meliputi : (a) independensi, (b) kemampuan
profesional, (c) lingkup pekerjaan audit internal, (d) pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan/penilaaian sesuai dengan SOP, dan (d) manajemen audit
internal.
3.1 Independensi
Satuan Audit Internal harus independen dalam fakta (infact) maupun
dalam menampilkan,

dengan demikian auditor internal

harus dapat

memberikan penilaian yang tidak memihak dan berprasangka buruk terhadap
auditan dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi independensi dapat dicpai
melalui status organisasi universitas dan sikap objektivitas seorang auditor.
Yang diamsud dengan status organisasi satuan audit internal adalah
bahwa

SAI

berada

dan

bertanggung

jawab

kepada

pimpinan

universitas/Rektor Universitas Galuh.
Sedangkan sikap objektivitas adalah sikap mental independen seorang
auditor internal dalam melakukan auditnya terhadap auditan. Dimana
objektivitas ini menghendaki auditor internal jujur terhadap diri sendiri dan
yakin bahwa hasil kerja yang dihasilkannya memiliki kriteria handal, dapat
dipercaya dan bebas dari intervensi pihak luar.
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3.2 Kemampuan Profesional
Yang dimaaksud dengan kemampuan profesional adalah audit internal
harus dilakukan dengan cara mencerminkan kecakapan profesional dan
kompeten yang memadai dan kecermatan serta ketelitian yang seksama.
Kemampuan profesional yang berkaitan dengan Satuan Audit Internal
(SAI) meliputi :
1.

Penugasan auditor internal harus didasarkan pada keahlian teknis dan
latar belakang pendidikan yang sesuai;

2.

Satuan Audit Internal harus memiliki individu yang secara kolektif
mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu yang diperlukan
untuk melaksanakan tugasnya;

3.

Satuan Audit Internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan
audit internal akan diawasi secara berkelanjutan.
Kemampuan profesional yang berkaitan dengan Auditor Internal

meliputi :
1.

Auditor internal harus mematuhi standar profesional yang terdapat
dalam

SOP dan kode etik auditor

internal

dalam melakukan

pemeriksaan;
2.

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan disiplin
ilmu yang sesuai dengan penugasan dalam pelaksanaan pemeriksaan
serta memiliki sertifikat sebagai auditor;

3.

Auditor internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif
denga auditan;

4.

Auditor internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui
pendidikan berkelanjutan;

5.

Dalam melakukan pemeriksaan, auditor internal harus bertindak
profesional yaitu memiliki tingkat kecermatan dan ketelitian yang tinggi.
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3.3

Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal
Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus mencakup pengujian dan

penilaian terhadap kecukupan serta efektivitas pengendalian internal
universitas dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, yaitu
meliputi :
1.

Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian internal unit kerja
yang ada dilingkungan universitas, dengan tujuan untuk mendapatkan
kepastian bahwa pengendalian internal berjalan sebagaimana yang
diharapkan, sehingga penyimpangan atau perbuatan melawan hukum
dapat dicegah secara dini;

2.

Melakukan pengujian dan penilaian keandalan informasi keuangan dan
aktivitas universitas dan meriview cara-cara yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi
itu kepada pimpinan universitas/rektor;

3.

Melakukan review/penilaian sistem yang digunakan untuk mendapatkan
kepastian terciptanya kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja,
prosedur,

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

mempunyai pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan, dan
menilai apakah universitas telah mematuhinya;
4.

Melakukan review/penilaian cara yang digunakan untuk mengamankan
aset, termasuk memeriksa keberadaan dan pemanfaatan aset tersebut;

5.

Melakukan

review/penilaian

efektivitas,

efisien,

dan

ekonomis

penggunaan sumber daya universitas;
6.

Melakukan review atas operasi atau program untuk mendapatkan
kepastian apakah hasil (output) yang dicapai sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah operasi atau program telah
direncanakan sesuai rencana.
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3.4

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal
Pelaksanaan audit internal harus meliputi

pelaksanaan,

pemeriksaan

dan

perencanaan audit,

pengevaluasian

informasi,

mengkomunikasikan, dan melakukan tindak lanjut/menindaklanjuti .
Adapun langkah-langkah pelaksanaan audit internal meliputi :
1.

Satuan Audit Internal (SAI) harus membuat perencanaan dalam setiap
melakukan audit sesuai dengan SOP;

2.

Satuan

Audit

pengevaluasian
menginterpretasi,

Internal

(SAI)

informasi
dan

pada

harus

tahap

pemeriksaan

mengumpulkan,

membuktikan

kebenaran

dan

menganalisis,

informasi

untuk

mendukung hasil audit;
3.

Satuan Audit Internal (SAI) harus melaporkan hasil pengauditan kepada
pihak yang berkepentingan;

4.

Satuan Audit Internal (SAI) harus terus memantau pelaksanaan tindak
lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pengauditan.

3.5

Pengelolaan Satuan Audit Internal
Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus mengelola Satuan Audit

Internal sesuai dengan SOP satuan audit. Adapun langkah-langkah
pengelolaan satuan audit internal mencakup :
1.

Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus memiliki pernyataan tujuan,
kewenangan, dan tanggung jawab bagi Satuan Audit Internal (SAI);

2.

Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus menyusun rencana kerja
pelaksanaan tanggung jawab Satuan Audit Internal (SAI);

3.

Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus membuat berbagai kebijakan
dan prosedur secara tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman
oleh staf auditor internal;
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4.

Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus mempunyai program untuk
menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia Satuan Audit
Internal;

5.

Pimpinan

Satuan

Audit

Internal

(SAI)

harus

menetapkan

dan

mengembangkan pengendalian dan jaminan mutu untuk mengevaluasi
berbagai kegiatan Satuan Audit Internal;
6.

Pimpinan Satuan Audit Internal (SAI) harus membuat laporan hasil audit
final yang diperoleh dari auditor dan melaporkannya kepada pimpinan
universitas/rektor.
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BAB IV
KODE ETIK AUDITOR INTERNAL
4.1 Tujuan
Sebagai suatu lembaga/bidang profesi, ciri utama auditor internal
adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihakpihak yang dilayani. Dengan demikian tujuan kode etik auditor internal adalah
agar dapat membantu tanggung jawab secara efektif, maka Auditor Internal
perlu memelihara standar perilaku yang tinggi.
4.2 Penetapan
Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh
auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar
dalam menjalankan praktik audit internal.
Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya
dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan
kode etik auditor ini adalah auditor internal harus memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4.3 Standar Perilaku Auditor Internal
Adapun standar perilaku auditor internal adalah sebagai berikut :
1.

Auditor

Internal

harus

menunjukan

kejujuran,

objektivitas,

dan

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung
jawab profesinya;
2.

Auditro internal harus menunjukan loyalitas terhadap Universitas Galuh
atau terhadap pihak yang dilayani. Namun dengan demikian, auditor
internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang
menyimpang atau melanggar hukum;
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3.

Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau
kegiatan yang dapat mendiskriditkan profesi audit internal atau
mendiskriditkan Uniuversitas Galuh;

4.

Auditor tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari
karyawan, auditan, pelanggan, pemasok, ataupun dari mitra bisnisnya
Universitas Galuh yang dapat, atau patut diduga dapat mempengaruhi
pertimbangan profesinya;

5.

Auditor internal hanya melakukan jasa-jas yang dapat diselesaikan
dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;

6.

Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa
memenuhi Standar Profesional Audit Internal;

7.

Auditor

internal

harus

bersikap

hati-hati

dan

bijaksana

dalam

menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya.
Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk ; (1)
mendapatkan

keuntungan

pribadi;

(2)

melanggar

hukum;

(3)

menimbulkan kerugian terhadap Universitas Galuh;
8.

Dalam

melaporkan

hasil

pekerjaannya,

auditor

internal

harus

mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, karena fakta
yang tidak diungkapkan dapat : (1) mendistorsi laporan atas kegiatan
yang direview, atau (2) menutupi adanya praktek-praktek yang
melanggar hukum;
9.

Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta
efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib
mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
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BAB V
PENUTUP
Semoga Pedoman Kerja Audit Internal ini dapat membantu Satuan
Audit Internal dalam melaksanakan kinerjanya. Dengan menggunakan
pedoman ini yang dijabarkan dalam bentuk Standar Operating Process (SOP)
sehingga kinerja auditor akan berjalan dengan lancar dan selalu menjunjung
tinggi profesionalisme dan kode etik auditor. Pedoman Kerja Audit Internal
dan Standar Operating Process (SOP) ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Dengan ditetapkannya Pedoman Kerja Satuan Audit Internal dan
Standar Operating Process (SOP) ini maka semua kegiatan Satuan Audit
Internal (SAI) wajib menggunakan dan mematuhi Pedoman Kerja Audit
Internal dan Standar Operating Process (SOP) ini.

Ciamis, Januari 2013
Satuan Audit Internal (SAI) Universitas Galuh Ciamis,

1.

Dr. Apri Budianto, Drs., MM.

2.

Maman Herman, Drs., M.Pd. (Sekretaris)
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