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KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

NOMOR : PS.08.03/SPI/ 391 /2022 

 

T E N T A N G : 

PIAGAM PENGAWASAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI CHARTER) 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 

bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan internal di 

lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar maka 

dipandang perlu untuk menyusun Piagam Pengawasan Satuan 

Pengawas Internal (SPI Charter) Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Tahun 2022;  

bahwa piagam ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menyelenggarakan pengawasan pada unit-unit kerja dilingkungan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga terwujud good and clean 

governance  

bahwa untuk keperluan tersebut butir a dan b perlu ditetapkan 

dengan surat keputusan. 

Mengingat : 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 

Undang-undag No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406). 

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996  tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890)  
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6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

890/Menkes/Per/VIIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.05/I.2/03086/2012 

tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Organisasi Tata 

Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 

Keputusan  Direktur  Nomor  HK.00.06/P.02/0068/2015  tentang 

Pembentukan  Satuan    Pengawas    Intern    (SPI)    pada    

Poltekkes Kemenkes Denpasar tanggal 6 Januari 2015. 

Keputusan Menteri Keuangan No. 356/KMK/05.2019 tanggal 29 

April 2019 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan 

Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. 

 

 

Menetapkan 

 

 

 

 

Pertama 

 

 

 

Kedua 

 

 

 

Ketiga 

 

 

 

 

Keempat 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

M E M U T U S K A N 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN SATUAN PENGAWAS 

INTERNAL (SPI CHARTER) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  

DENPASAR TAHUN 2022 

 

Piagam Pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI Charter) Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah. 

 

Piagam Pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI Charter) Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun 2022 berlaku di intern Politeknik 

Kesehatan Denpasar. 

 

Piagam pengawasan ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh SPI 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam melakukan pengawasan secara 

internal dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga kinerja 

institusi dapat memeningkat  

 

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila 

dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

: Denpasar 

: 17 Januari 2022 

                  Direktur 

 
Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.MPH 

            NIP.  196911121992031003 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 
  1. Ka. Badan PPSDM Kesehatan  Kemenkes RI di Jakarta 
  2. Ka. Pusdiklat Nakes Kemenkes RI di Jakarta 
  3. Ketua Jurusan dilingkungan Poltekkes Denpasar 



pg. 4 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi 

Wasa atas rahmatnya maka Piagam Charter Satuan Pengawas Internal Poltekes Kemenkes 

Denpasar dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

 Piagam ini memberikan kerangka untuk pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan 

Internal (SPI) di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sehingga besar harapan kami panduan ini 

bisa bermanfaat dalam melakukan penilaian setiap kegiatan yang diselenggarakan secara     

efisien   dan    efektif,   melaksanakan      pemantauan      dan      rekomendasi .   

 Penyusunan piagam ini jauh dari kata sempurna sehingga perlu dilakukan 

penyempurnaan kedepannya . 

 Akhir kata semoga piagam ini bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan dan 

pengedalian di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

 

 

 Direktur, 

 

Anak Agung Ngurah Kusumajaya,SP.MPH 

NIP.196911121992031003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.  Latar Belakang 

Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan institusi pendidikan yang 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum sesuai surat Keputusan 

Menteri Keuangan No 356/KMK/05.2019 tertanggal 29 April 2019. Penyelenggaraan   

Pengelolaan dengan   BLU   dimulai   dengan   dasar    Surat   Keputusan   Menteri Kesehatan  

Nomor  HK.  03.05/I.2/03086/2012  tanggal  26  April  2012, tentang  Pedoman  Organisasi  

dan  Tatalaksana  Poltekkes  Kemenkes RI. 

Pengawasan intern merupakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang  

indipenden  dan  obyektif  untuk  mendukung  kinerja Poltekkes Kemenkes     Denpasar 

dalam     pencapaian     tujuan     melalui pendekatan yang sistematis dengan mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas  manajemen  risiko,  pengendalian,  dan  proses  tata  kelola 

Poltekkes Kemenkes Denpasar.   Guna  pelaksana   tugas   pengawasan intern pada 

Poltekkes Kemenkes Denpasar maka dibentuklah Satuan Pengawas Internal (SPI).  

Awal pembentukan Satuan   Pengawasan   Internal   Poltekkes   Kemenkes 

Denpasar sebagai pelaksana dari salah satu fungsi manajemen (controlling)  di tetapkan 

melalui Surat Keputusan  Direktur  nomor  KP.01.02/P.02/0067/2015  tanggal 6 Januari 2015.  

Kegiatan   sistem   pengendalian   internal di   Poltekkes Kemenkes  Denpasar  mengacu  

kepada  pedoman  yang  disebut dengan Piagam Pengawasan Intern sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dan 

Peraturan Menteri Keuangan   Republik   Indonesia   nomor   200/PMK.05/2017   tentang 

sistem  Pengendalian  Intern  pada  Badan  Layanan  Umum  tanggal  21 Desember    2017.     

Piagam    Pengawasan    Intern    ini    memberikan kerangka untuk pelaksanaan 

fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Poltekkes Kemenkes  Denpasar.  SPI     

diharapkan menjadi mitra yang baik bagi manajemen dalam menilai setiap kegiatan yang 

diselenggarakan secara     efisien   dan    efektif,   melaksanakan      pemantauan      dan      

mendorong      tidak      lanjut   rekomendasi     pengawasan     SPI,  aparat     pengawasan     

intern  pemerintah,  aparat  pemeriksaan  ekstern  pemerintah,  dan  pembina BLU. 

 

2. VISI DAN MISI  

Visi 

SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki visi menjadikan Satuan Pengawas Internal 

yang memiliki Integritas, bermutu, profesional dan independen dalam menjalankan 

Pengawasan dan meningkatkan kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, dan 

mengawal terciptanya good and clean governance di Poltekkes Kemenkes Denpasar 
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Misi 

1. Melaksanakan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan kegiatan semua unit kerja 

di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

2. Menjadi mitra bagi manajemen Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam 

memberikan nilai tambah pada pelaksanaan kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar terutama pada bidang non-akademik 

3. Mendorong pimpinan Polteknik Kesehatan Kemenkes Denpasar untuk meningkatkan 

penerapan tata kelola Poltekkes yang baik dan bersih 
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BAB II 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

 

 

A. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SPI 

Kedudukan SPI  

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai pemimpin  BLU  menetapkan  

sistem pengendalian intern  untuk  memastikan efektivitas organisasi di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar dengan membentuk SPI. Satuan Pengawas Internal ini yang berkedudukan 

langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Seluruh jajaran dilingkungan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dan unit kerja lainnya wajib bekerjasama dengan SPI untuk 

menciptakan good dan clean governance di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Ketua Satuan yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pemimpin BLU (Direktur) dengan persetujuan  Dewan Pengawas. Dalam 

menjalankan tugas kepala SPI dibantu oleh Auditor Internal dan Staf Administrasi yang 

ditetapkan melalui SK Direktur.  Auditor  internal dan staf administrasi SPI  bertanggung  

jawab  langsung kepada Ketua SPI. 

 

Fungsi SPI 

a. Membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal yang terkait kegiatan 

keuangan pada seluruh unit kerja dan unit lainnya dilingkungan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar serta memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan. 

b. Melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan pengendalian internal 

dan manajemen resiko atas pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Melakukan pemeriksaan/audit dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas manajemen 

keuangan, SDM, teknologi informasi, kegiatan program Pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

keuangan. 
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Struktur SPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar 

 

B.   TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI 

Satuan Pengawas Internal memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal;.  

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern seperti kecukupan SOP, 

Pedoman-pedoman dan petunjuk teknis sebagai manual pelaksanaan kegiatan, aplikasi 

yang mendukung dan pengendalian terhadap aplikasi serta sistem manajemen risiko;  

c. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang administrasi 

keuangan, belanja modal dan investasi, SDM dan organisasi, pengelolaan program 

Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan lainnya yang 

berhubungan dengan keuangan di seluruh unit kerja dan unit lainnya dilingkungan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar serta memberikan saran-saran 

perbaikan/rekomendasi; 

d. Melakukan evaluasi atas efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan pengendalian internal 

serta system manajemen resiko dan proses tata kelola institusi sesuai dengan peraturan 

perundang-undanga yang berlaku; 

e. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 

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

informasi, dan kegiatan lainnya dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar;  

f. Memastikan keakurasian data keuangan dan akuntasi serta tercapainya efektifitas dan 

efisiensi manajemen keuangan. 

g. Melakukan supervisi pada semua jurusan/prodi dan unit kerja dilingkungan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar sebagai upaya atau tindakan pencegahan terhadap 

penyalahgunaan dan kecurangan (fraud); 

h. Memberikan saran perbaikan, rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan 

yang diawasi kepada jurusan/prodi dan unit kerja dilingkungan Politeknik Kesehatan 

DIREKTUR 

SPI 

1. KETUA 

2. SEKRETARIS /ANGGOTA 

AUDITOR INTERNAL DAN ANGGOTA 

ADMINISTRASI 
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Kemenkes Denpasar pada semua tingkat manajemen berdasarkan hasil pengawasan 

dan audit serta membantu pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi;  

i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Auditor Internal dari Inspektorat 

Jenderal dan Auditor Eksternal dari Kantor Akuntan Publik maupun Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) serta memantau, menganalisis dan melaporkan peleksanaan 

tindaklanjut rekomendasi oleh APIP, Aparat pemeriksa ektern pemerintah dan pembina 

BLU; 

j. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada 

pemimpin BLU dan dewan pengawas;  

k. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan 

upaya pencapaian strategi bisnis BLU;  

l. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 

pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan 

ekstern pemerintah, dan pembina BLU;  

m. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;  

n. Melaksanakan tugas lainnya peraturan perundang-undangan. 

 

 

C. WEWENANG SPI  

SPI melaksanakan tugas memiliki wewenang sebagai berikut:  

a. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan 

fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;  

b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan pedoman, prosedur dan program kerja 

pengawasan dan audit sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku 

c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya dalam 

kaitannya dengan penilaian efektifitas system yang diauditnya; 

d. Satuan Pengawas Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan 

tanggungjawab atas kegiatan yang direviuw atau diaudit, tetapi tanggungjawab pada 

penilaian serta analisis atas kegiatan tersebut. 

e. Mengadakan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU maupun Dewan 

Pengawas 

f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan 

pengawas;  

g. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat 

pemeriksaan ekstern pemerintah;  

h. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan 

ekstern pemerintah dalam 
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D. PERTANGGUNGJAWABAN SPI 

SPI  melaksanakan kegiatan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan dan tindak 

lanjut hasil pengawasan kepada Direktur dan Dewan Pengawas. Adapun 

pertanggungjawab SPI untuk : 

1. Memberikan penilaian dan saran-saran mengenai kecukupan dan efektifitas proses 

manajemen institusi dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan resiko, 

serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas manajemen kegiatan. 

2. Melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan manajemen proses 

pengendalian termasuk memberikan rekomendasi untuk peningkatan manajemen 

proses 

3. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan 

rencana audit tahunan dan sumber daya audit 

4. Melakukan penilaian dan pembaharuan berkala terhadap piagam SPI 

 

E. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS  

Perangkapan tugas  SPI  tidak  diperkenankan sebagai pelaksana kegiatan dalam 

penyusunan kebijakan, penyusun system/metode/prosedur dan penetapan tingkat resiko 

kegiatan yang terkait dengan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan    atau conflict of 

interest dalam melaksanakan tugasnya.  
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BAB III 

STANDAR AUDIT 

 

3.1. KETENTUAN UMUM 

Standar  audit merupakan syarat yang harus  dipenuhi   untuk 

menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan 

tugas. Standar audit sangat menekankan tidak hanya terhadap 

pentingnya kualitas profesional auditor tetapi juga terhadap 

bagaimana auditor 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 

Dewan Pengawas dan auditor eksternal. 

Standar Audit ini merupakan ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh 

unit SPI dan auditor internal yang mencakup persyaratan mengenai : 

1. Profesionalisme Auditor dan SPI 

2. Lingkup Kerja Audit 

3. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit 

4. Pengelolaan SPI. 

 

3.2. PERSYARATAN PROFESIONALISME AUDITOR DAN SPI 

1. Standar Independensi 

Dalam pelaksanaan tugasnya  unit  organisasi  SPI  maupun auditornya 

haruslah independen dari aktivitas yang diauditnya. 

Untuk dapat melakukan hal ini maka unit organisasi SPI dan auditornya 

haruslah : 

a. Unit organisasi SPI berada langsung dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur. Semua jajaran dalam  Poltekkes Kemenkes 

Denpasar  dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk berkerjasama 

dengan SPI, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab 

audit. 

b. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas auditnya dengan 

bebas baik secara organisasi maupun secara pribadi terhadap auditee 

dan organisasinya, dengan demikian ia dapat memberikan pendapat 

penting yang tidak memihak dan tidak berprasangka dalam 

pelaksanaan dan pelaporan hasil auditnya. 

c. Bersikap obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil 
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kerjanya dapat dihandalkan, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh 

pihak-pihak lain, untuk itu ia tidak boleh mengesampingkan 

pertimbangan-pertimbangan obyektif yang ditemui dalam tugas 

auditnya. 

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 

lainnya yang tidak berhak. 

 

2. Standar Keahlian 

Audit internal haruslah dilaksanakan oleh auditor-auditor internal  yang 

baik secara individu ataupun secara kolektif mempunyai  kecakapan 

profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang 

tugasnya. 

2.1.  Tanggung  jawab  unit  SPI  untuk  memenuhi   standar  kecakapan 

profesionalisme meliputi : 

a. Rekruitmen, seleksi dan penugasan tenaga auditor internal yang 

memenuhi syarat tuntutan tugas audit baik dari segi pendidikan, 

kemampuan teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas audit 

tersebut. 

b. Pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga yang mempunyai 

kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan disiplin ilmu 

yang menjadi tugas dari unit SPI bila perlu dapat dilaksanakan 

melalui tenaga ahli dari luar (out sourcing) paling lama 6 bulan. 

c. Menugaskan seorang ketua tim auditor yang berpengalaman dan 

ahli   sehingga   terlaksana    supervisi    yang    baik  mulai 

sejak  perencanaan  audit,  pelaksanaan  audit, pelaporan hingga 

pemantauan tindak lanjut hasil audit. Supervisi ini dilaksanakan 

secara seksama dan terdokumentasi dengan baik serta dapat 

diuji efektivitasnya. 

 

2.2. Tanggung jawab auditor internal mengenai kecakapan profesionalnya 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Kepatuhan   kepada   Standar   Audit   dan   Kode   Etik                Satuan 

Pemeriksa Internal. 

b. Pengusahaan atas pengetahuan teori dan kecakapan praktek 
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displin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya. 

Kecakapan ini haruslah dapat diterapkan dalam bentuk standar 

prosedur dan teknik audit dalam praktek bisnis yang sehat. 

c. Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis 

sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dengan auditee dan 

manajemen Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

d. Memelihara kemampuan teknis auditnya melalui pembelajaran 

baik melalui training, seminar ataupun buku / periodical journal, 

sehingga tetap mengikuti perkembangan standar, prosedur dan 

teknik audit Poltekkes Kemenkes Denpasar, termasuk 

perkembangan dunia usaha di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

e. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dan 

kecermatan profesionalnya dengan memperhatikan : 

• Cakupan kerja audit yang harus dilaksanakan sehingga  

sasaran audit dapat dicapai. 

• Materialitas atau signifikansi permasalahan yang ditemui.  

• Standar operasional yang ada apakah dapat diterima 

/dipatuhi oleh pelaksana. 

• Tingkat kehandalan dan efektivitas pengendalian sistem 

operasional dan pelayanan yang ada. 

• Biaya audit dibandingkan dengan potensi manfaat yang 

diperoleh. 

• Menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap 

kemungkinan penyimpangan, pemborosan, ketidak-efektifan 

dan kelemahan pengendalian internal, dengan melakukan 

pengujian dan verifikasi yang memadai dan dapat  

dipertanggungjawabkan  tanpa harus melakukannya untuk 

seluruh  proses  atau transaksi. 

 

 

3.3 . PERSYARATAN LINGKUP  KERJA  AUDIT 

1. Lingkup kerja SPI 

a. Pengawasan, audit, reviu dan evaluasi tentang kemampuan, efektifitas, ketaatan 

pada peraturan perundangan-undangan, termasuk ketaatan Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Rencana Bisnis dan Anggaran 
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(RBA),  dan Key Performance Index (KPI) yang telah ditetapkan, serta kualitas 

pelaksanaan kegatan seluruh unit kerja dan unit lannya dilingkungan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dengan memperhatikan pengelolaan risiko, control material, 

pengadaan dan pembelian serta kegiatan lainnya terutama bidang non akademik. 

b. SPI dapat melakukan audit dan evaluasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatan 

pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan terhadap Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Key Performance Index (KPI) 

yang telah ditetapkan dan kualitas pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dan unit 

lainnya dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar atas perintah Direktur. 

c. SPI dapat melakukan audit good and clean governance untuk mengetahui 

penera[pan azas transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas dan 

kewajaran/keadilan. 

2. Persyaratan Lingkup Kerja Audit harus meliputi pengujian dan penilaian : 

a. Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang- undangan, 

termasuk ketaatan terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan 

Lembaga (RKAKL), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),  dan Key 

Performance Index (KPI)   yang telah ditetapkan. 

b. Kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dan kegiatan operasionalnya termasuk manajemen 

risiko. 

c. Kualitas k i n e r j a    pelaksanaan  suatu  kegiatan   khususnya 

analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan 

tersebut. 

3. Kegiatan tinjauan dalam audit sistem pengendalian internal mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

a. Audit  kehandalan   sistem  pengendalian   internal   bertujuan untuk 

memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai 

sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar secara efisien dan 

efektif. 

b. Audit efektivitas sistem pengendalian internal bertujuan untuk 

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 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dapat tercapai dengan 
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optimal. 

4. Pelaksanaan audit internal harus memastikan terdapatnya : 

a. Kehandalan dan  kebenaran informasi  keuangan  dan operasional 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. Auditor internal harus memeriksa 

cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, 

mengukur dan melaporkan informasi-informasi tersebut, sehingga 

kehandalan dan kebenarannya dapat dipastikan. Untuk itu penyajian 

laporan keuangan dan kinerja non  keuangan  rumah sakit harus diuji 

apakah telah akurat, handal, tepat waktu, lengkap dan 

mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan 

standar. 

b. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, 

prosedur dan peraturan perundang-undangan.  Untuk  itu auditor 

harus memeriksa dan meninjau apakah sistem yang digunakan telah 

cukup memadai dan efektif dalam menilai apakah aktivitas yang 

diaudit memang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud. 

c. Keamanan aset Poltekkes Kemenkes Denpasar termasuk  

memeriksa  keberadaan aset tersebut sesuai dengan prosedur yang 

benar. 

d. Efisiensi pemakaian sumber daya Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

untuk itu auditor harus memeriksa apakah : 

1). Standar operasional dan pelayanan telah dibuat sehingga 

mampu untuk mengukur efisiensi dan penghematan yang 

dicapai. 

2). Standar operasional yang digunakan dapat dipahami dengan 

mudah dan baik serta dapat dilaksanakan secara efektif. 

3). Penyimpangan terhadap standar operasional dan pelayanan 

dapat mudah diidentifikasi, dianalisis dan dapat dilaporkan 

kepada penanggung jawab kegiatan untuk  diambil langkah 

perbaikan. 

4). Terdapat kondisi dimana sarana yang digunakan di bawah 

standar kerja yang non produktif, kelebihan / kekurangan 

tenaga kerja, penggunaan system / sarana yang kurang dapat 

dipertanggung jawabkan dari segi biaya. 

e. Hasil keluaran suatu kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk ini auditor internal harus 
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memeriksa apakah: 

1). Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

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

memadai dan sesuai dengan tujuannya. 

3). Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh memang dapat 

dibandingkan dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan 

tujuannya. 

4). Temuan hasil audit secara terpadu telah dikomunikasikan 

kepada pimpinan unit kerja terkait. 

 

3.4. PERSYARATAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT 

Pelaksanaan audit harus meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit 

lapangan, evaluasi temuan data dan informasi, pengkomunikasian hasil 

audit, rekomendasi tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. 

1.  Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab SPI maka perlu 

disusun perencanaan kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan 

program dan sasaran Poltekkes Kemenkes Denpasar yang antara lain 

meliputi : 

a. Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk jangka 5 (lima) tahun. 

b. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun berikutnya yang 

dijabarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan 

Program Kerja Pengawas Tahunan untuk rutin dan Program 

Pengawas khusus untuk yang non rutin. Termasuk dalam  rencana 

ini  adalah  jadwal kerja  audit dan sasarannya, rencana 

pengembangan dan pemenuhan tenaga audit yang profesional. 

2. Auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit dengan 

sebaik-baiknya. Untuk itu auditor internal haruslah mendokumentasikan 

rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Informasi dan latar belakang mengenai obyek audit, bila 

pernahdiaudit maka perlu diperiksa  bagaimana  hasil pelaksanaan 

tindaklanjut yang pernah disarankan, bagaimana dampaknya 

terhadap audit yang dilakukan. 

b. Jenis luasnya cakupan kerja audit yang akan dilaksanakan. 

c. Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas, sehingga auditor 

dapat mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus apa 

yang harus mendapatkan prioritas Pengawas. 
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d.   Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk      

memastikan    bahwa  audit dapat mencapai  

sasarannya,   tanpa menghalangi   kemungkinan

pertimbangan lain yang berdasarkan keahlian auditor. 

e.   Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit, yang meliputi jumlah 

auditor dan bidang keahian yang diperlukan, tingkat pengalaman 

yang diinginkan dan bila perlu menggunakan konsultan / tenaga ahli 

luar, sarana kerja yang dibutuhkan serta biaya pelaksanaan audit. 

f.   Mengkomunikasikan   rencana   audit   dengan   pihak-pihak terkait 

terutama mengenai bentuk aktivitas, jadwal kegiatan, sumber daya 

yang diperlukan, dan bila diperlukan ada rencana survei awal 

sebelum audit dilaksanakan. Survei awal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi risiko audit dan hal-hal  rawan yang perlu diantisipasi 

atau pendalaman lebih lanjut. 

g.    Format dan rencana susunan laporan hasil audit dan rencana 

kepada siapa laporan tersebut didistribusikan serta cara 

mengkomunikasikannya. 

h. Mendapatkan persetujuan pimpinan unit SPI sebelum audit dimulai. 

3. Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus menggunakan 

prosedur dan tehnik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, 

pengawasan, evaluasi dan analisis informasi serta mendokumentasikan 

hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga : 

a.    Semua informasi yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup 

audit beserta bukti faktual yang diperoleh telah memenuhi 

kebutuhan audit. 

b. Kepastian apakah prosedur dan tehnik audit yang dipakai, 

termasuk metode sampling, metode pengklasifikasian hingga 

penarikan kesimpulan hasiltemuan sesuai dengan sasaran audit. 

c.   Obyektivitas dalam mulai pengumpulan informasi hingga penarikan 

kesimpulan hasil temuan tetap terjaga. 

d. Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif 

baik bagi team audit sendiri dan terutama bagi auditee. Beberapa 

ketentuan mengenai kertas kerja ini antara lain adalah: 

1) Cakupan lengkap dan teliti. 

2) Tampilannya rapi, jelas dan ringkas 

3) Sistimatikanya mudah dibaca dan dimengerti 
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4) Informasi yang disampaikan relevan dan tepat dengan tujuan 

audit. 

4. Auditor internal harus melaporkan hasil kerja audit mereka kepada 

auditee dan pemberi tugas. Dalam menyampaikan laporan hasil audit. 

Auditor internal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Draft laporan hasil audit yang berisi hasil temuan, butir-butir  

kesimpulan  dan  butir-butir   rekomendasi haruslah direview dan  

didiskusikan   bersama   dengan pimpinan auditee dan stafnya untuk 

menghindari kesalah- pahaman. 

b. Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, 

hasil temuan dan kesimpulan yang berupa opini auditor internal 

terhadap dampak temuan terhadap aktivitas yang diaudit. 

c. Laporan temuan antara lain harus bersifat : 

1). Obyektif, tidak memihak dan bebas  dari  prasangka dan bebas 

dari kekeliruan. 

2). Jelas, mudah  dimengerti,  logis,  lugas  dan sederhana serta 

menghindari bahasa teknis yang terlalu rumit. 

3). Singkat, langsung ke inti masalah tidak bertele-tele. 

4). Konstruktif, lebih membantu auditee kearah perbaikan dari 

pada kritik. 

d. Laporan hasil audit seyogyanya juga mengungkapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Hal-hal  yang  masih  merupakan  masalah  dan belum dapat 

terselesaikan hingga saat audit berakhir. 

2) Pengakuan terhadap prestasi kerja auditee hasil perbaikan yang 

telah dilaksanakan dan terutama bila perbaikan ini dapat 

diterapkan pada bagian lain. 

3) Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu 

dilakukan perbaikan pada proses kerja auditee. 

e. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan auditee 

dan auditor internal mengenai hasil temuan dan kesimpulan hasil 

audit maka perbedaan  pendapat  ini  harus juga diungkapkan dalam 

laporan hasil audit. 

f. Pimpinan SPI harus meriview dan menyetujui  laporan  hasil audit 

sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut. 
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5. SPI harus menindaklanjuti laporan hasil  audit  untuk mendapatkan 

kepastian  bahwa langkah yang tepat atas hasil temuan audit telah 

dilaksanakan. Jika pimpinan unit kerja yang bersangkutan 

memutuskan untuk tidak mengikuti saran tindak lanjut atas suatu 

pertimbangan tertentu, maka SPI harus melaporkan hal  tersebut. 
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BAB IV 

KODE ETIK  

 

A. Ketentuan Umum 

Kode  Etik  Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  (AIPI)  diberlakukan  bagi  seluruh auditor  

dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi  tugas  oleh  Aparat  Pengawasan Intern  

Pemerintah  untuk  melaksanakan pengawasan  dan  pemantauan  tindak lanjutnya.  Kode  

Etik  AIPI  terdiri dari  dua  komponen,  yaitu  prinsip etika yang  merupakan  pokok-pokok  

yang  melandasi  perilaku  auditor  dan  aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut 

prinsip-prinsip perilaku auditor. 

1. Prinsip Etika 

a. Integritas 

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang 

utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan  

kewibawaan dan kejujuran. 

Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan 

demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. 

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan 

keadaan yang sebenarnya. 

b. Objektivitas 

Objektivitas  adalah  sikap jujur yang  tidak dipengaruhi  pendapat  dan 

pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. 

Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi 

dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi 

tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah 

membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak 

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam 

membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern 

pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik 

kepentingan. 

c. Kerahasiaan 

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar 

tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. 

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, 

kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk 

melakukannya. 
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d. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya. 

Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, 

serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan 

intern. 

e. Akuntabel 

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau 

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas  kinerja 

dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

f. Perilaku Profesional 

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas 

suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya. 

Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan 

reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin 

menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. 

 

2. Aturan Perilaku 

Kode Etik AIPI menetapkan aturan perilaku untuk individu Auditor Intern 

A. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern pemerintah wajib: 

▪ Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab; 

▪ Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh 

 ketentuan perundang-undangan dan profesi; 

▪ Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan 

▪ Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. 

 Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam 

waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan 

pelaporan gratifikasi. 
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B. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor intern pemerintah wajib: 

▪ Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat 

menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat 

menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat 

melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara 

objektif; 

▪ Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau 

patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan 

▪ Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika 

tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan 

keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. 

C. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib: 

▪ Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh 

dalam tugasnya; dan 

▪ Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara 

apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 

atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. 

D. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerintah wajib: 

▪ Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; 

▪ Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia;  

▪ Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas 

pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, 

sertifikasi, maupun pengalaman kerja. 

E. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja 

dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak 

atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

F. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib: 

▪ Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang 

menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau 

organisasi; dan 

▪ Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen 

auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. 
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B.  PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL SPI 

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

2. Memiliki   pengetahuan   dan pengalaman   mengenai teknis   audit dan disiplin ilmu 

lain yang relevan dengan bidang tugasnya 

3. Memiliki    pengetahuan    tentang   peraturan   perundang-undangan   di bidang   

pengelolaan   keuangan badan   layanan   umum   dan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya. 

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi  baik  lisan maupun tertulis 

secara efektif 

5. Bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi 

pengawasan intern 

6. Menjaga   kerahasiaan   informasi   dan data   BLU   terkait   dengan pelaksanaan   

tugas   dan   tanggung   jawab Pengawasan   Intern   kecuali diwajibkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan  

7. Memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manjemen risiko 

8. Bersedia    meningkatkan    pengetahuan, keahlian dan kemampuan 

profesionalismenya  secara  terus  menerus. 

9. Tidak menerima imbalan/suap/gratifikasi dari pihak manapun yang terkait dengan 

temuan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian Piagam Pengawasan (SPI Charter)  ini dibuat sebagai pedoman SPI dalam 

melaksanakan tugas. Piagam Pengawasan (SPI Charter)  ini dibuat dan berlaku  sejak 

tanggal ditetapkan yang  ditandatangani  oleh  Direktur, dan akan   disempurnakan   kembali 

sesuai ketentuan   peraturan   yang   berlaku   pada Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

 

  

 


