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I. TUJUAN 

a. Menjadi acuan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal oleh 

SPI UNISMA 

b. Menjadi acuan audit agar proses audit berjalan dengan efektif, efisien dan 

ekonomis  

c. Memastikan resiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik 

d. Memastikan peraturan dan kebijakan telah dipatuhi oleh segenap 

komponen organisasi 

II. RUANG LINGKUP 

Seluruh kegiatan audit internal non-akademik yang dilaksanakan oleh SPI 

UNISMA. 

III. PIHAK TERKAIT 

a. SPI UNISMA 

b. Rektor dan atau Wakil Rektor 2 

c. Auditor 

d. Auditee 

IV. REFERENSI 

a. SOP Audit Mutu Internal PPM UNISMA 

b. SPI Charter  

V. DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM 

o Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah lembaga fungsional yang dibentuk 

oleh dan bertindak atas nama rektor dan diberi tugas untuk 

mengembangkan Sistem Pengawasan Intern (SPI) di UNISMA serta 

bertanggung jawab pada rektor. 
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o Audit Internal dilakukan untuk :  

i. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem manajemen atau 

aktivitas unit,  

ii. menilai kesesuaian penerapan sistem manajemen atau aktivitas 

unit dengan peraturan yang berlaku,  

iii. menunjang peningkatan kualitas organisasi  

o Rektor dan Wakil Rektor 2 bertanggungjawab untuk: 

▪ Memantau semua proses yang terkait Sistem Pengawasan Intern 

(SPI) dengan pihak internal maupun eksternal sehingga kegiatan 

terlaksana serta terpelihara 

▪ Merencanakan dan mengkoordinir jadwal rutin Tinjauan Manajemen 

serta perbaikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) UNISMA 

▪ Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumber daya di 

lingkungan SPI UNISMA 

o Auditor adalah personil yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) 

Rektor tentang Auditor Internal dan tidak berasal dari bagian yang akan 

diaudit (independen). 

o Ketidaksesuaian Mayor (berat) adalah apabila ditemukan: 

▪ Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan 

yayasan, dan peraturan rektor  

▪ Tidak ada sistem manajemen atau prosedur 

▪ Prosedur atau sistem manajemen tidak dilaksanakan 

▪ Tindakan perbaikan yang tidak dilaksanakan dalam dua kali audit 

berturut-turut. 

o Ketidaksesuaian Minor (ringan) adalah apabila: 

▪ Sistem manajemen atau aktivitas unit telah dilaksanakan sesuai 

prosedur dan peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat 

kekurangan pada dokumentasi 
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▪ Prosedur atau sistem manajemen dilakukan, tetapi terdapat 

penyimpangan 

o Observasi dilakukan apabila ditemukan: 

▪ Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang 

ada saat ini bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem 

pengawasan. 

o Metode perencanaan audit yang digunakan adalah Risk Based Internal 

Auditeeng (RBIA). RBIA adalah suatu metodologi yang mengaitkan 

antara kegiatan audit intern dengan kerangka manajemen risiko 

organisasi. 

▪ RBIA digunakan oleh unit audit internal untuk memberikan jaminan 

(assurance) kepada manajemen bahwa manajemen risiko organisasi 

telah berjalan efektif. 

▪ RBIA dalam SPI dipergunakan untuk penyusunan program kerja 

pengawasan tahunan dan penetapan program kerja audit. 

VI. PROSEDUR 

1. Perencanaan Audit 

a. Wakil Ketua SPI menyusun rencana audit yang meliputi :  

a) objek yang akan diaudit,  

b) jadwal pelaksanaan audit. Rencana audit dapat berdasarkan pada 

hasil analisis resiko atau berdasarkan instruksi Rektor. Durasi yang 

dibutuhkan adalah 3 hari kerja. 

b. SPI membuat Term of References (TOR) Audit. Durasi yang dibutuhkan 

adalah 2 hari kerja. 

c. Menentukan tim auditor masing-masing terdiri dari 2 orang. Satu orang 

sebagai ketua, dan 1 orang sebagai anggota.Durasi yang dibutuhkan 

adalah 2 hari kerja. 
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i. Catatan : 

1. Penunjukan Auditor berdasarkan SK Rektor No. 

248/G.152/U.UK/R/L.16/X/2018 dan atau penunjukan 

berdasarkan kebutuhan spesialisasi komponen audit 

d. SPI mengusulkan TOR Audit dan permohonan surat tugas auditor kepada 

Rektor. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

e. SPI menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai instrumen audit. Durasi 

yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja.  

f. Rektor menerbitkan surat tugas auditor dan Wakil Rektor 2 menandatangani 

TOR Audit. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

g. SPI mengirimkan pemberitahuan kepada auditor dan mempersiapkan 

meeting persamaan persepsi. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

h. SPI melakukan persamaan persepsi dengan auditor tentang ruang lingkup 

audit. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja.  

i. Paling lambat satu minggu sebelum tanggal audit, auditor yang ditunjuk 

harus dihubungi agar dapat melakukan persiapan audit. Apabila terdapat 

auditor yang berhalangan, maka akan dipilih yang telah siap atau langsung 

akan digantikan oleh SPI. Auditor akan mengkonfirmasikan kembali waktu 

pelaksanaan audit dengan Koordinator Bidang yang bersangkutan. Jika 

terpaksa dilakukan perubahan jadwal, maka auditor harus melakukan 

konfirmasi ke SPI. 

j. Apabila dianggap perlu SPI akan menjadi peninjau dan/atau mengundang 

personil lain untuk menjadi peninjau. 

k. Staf SPI membuat undangan kepada auditor dan mempersiapkan meeting. 

Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

l. SPI melaksanakan meeting untuk pembagian penugasan dan pembagian 

dokumen yang diperlukan untuk audit. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari 

kerja. Berkas yang diberikan kepada auditor diantaranya:  
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i. Surat Tugas Auditor 

ii. Jadwal Audit 

iii. Program kerja audit (PKA) 

1. PKA adalah checklist pekerjaan yang harus dilakukan 

selama persiapan hingga penyelesaian audit 

iv. SOP Audit 

1. SOP Audit adalah prosedur persiapan hingga 

penyelesaian audit 

v. Kertas kerja audit (KKA) 

1. Kertas kerja audit adalah formulir yang diisi selama 

proses persiapan hingga penyelesaian audit 

vi. Surat pengantar permintaan data awal kepada auditee 

vii. Berita Acara Audit 

viii. Kertas Data Temuan (KDT) 

1. KDT merupakan catatan sementara yang diperoleh 

berdasarkan hasil pekerjaan lapangan. 

2. KDT berisi: a) temuan-temuan audit, b) tanggapan dan 

rencana tindakan perbaikan dari auditee 

3. KDT dapat berubah jika auditee memberikan 

tanggapan dan melampirkan bukti-bukti pendukung 

2. Pelaksanaan Audit 

a. SPI mengirimkan surat pengantar permintaan data awal kepada auditee dan 

mengomunikasikan jadwal audit lapang. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 

hari kerja. Data awal yang dikirimkan soft file / hard file dapat berupa: 

1) Laporan audit tahun sebelumnya (bagi yang tahun kemarin 

sudah dilakukan audit), yang dilakukan oleh SPI 

2) Program kerja (untuk biro) 

3) Renstra dan Renop fakultas, unit dan lembaga 

4) Struktur organisasi, 



 
 

SATUAN PENGAWAS 
INTERNAL 

No. Dokumen 06/G161/SPI/VII/2020 

No. Revisi 0 

STANDARD OPERATING 
PROCEDURE (SOP)  

AUDIT  

Tgl. Berlaku 6 Agustus 2020 

Halaman 6 

 

5) Rekening koran,  

6) Surat ajuan pencairan dana dan persetujuan dana 3 bulan 

terakhir, 

7) Berita acara perintah pencairan dana operasional dari pimpinan 

Biro, Fakultas,Unit dan Lembaga, 3 bulan terakhir, 

8) Bukti transaksi 3 bulan terakhir,  

9) Bukti kerjasama, surat perintah kerja yang ada kaitannya 

dengan pengadaan dan atau penggunaan Fasilitas Non 

Akademik yang menimbulkan adanya transaksi keuangan, 

minimal satu kali aktivitas (jika ada aktifitas), 

10)  Daftar Inventaris yang dikelola unit/lembaga 

11)  Lampiran laporan kinerja Sumber Daya Manusia, 

12)  Laporan keluhan pengguna layanan dan tanggapan, 

13)  dan lain sebagainya sesuai kebutuhan audit 

b. Auditee menyiapkan dan mengirimkan data awal yang diminta oleh auditor. 

Durasi yang dibutuhkan maksimal 12 hari kerja. 

c. Ketua tim auditor melakukan pembagian tugas dan mengisi ‘Program Kerja 

Audit (PKA) desk audit  dan survei pendahuluan’.Durasi yang dibutuhkan 

adalah 1 hari kerja. 

d. Auditor melakukan desk audit dan survei pendahuluan. 

■ Desk audit adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data dan 

informasi dari auditee sehingga diperoleh possible audit objectives 

(PAO) yang menjadi bahan survei pendahuluan.  

■ Auditor melaksanakan desk audit : a) auditor membaca, memahami, 

dan mendapatkan gambaran umum kondisi auditee dari data awal 

yang didapatkan, b) Auditor mengisi PKA. Durasi yang dibutuhkan 

adalah 2 hari kerja. 

■ Survei pendahuluan adalah upaya auditor untuk memperdalam 

gambaran umum kondisi auditee serta mengidentifikasi kerentanan 
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operasional yang memerlukan pendalaman lebih lanjut pada saat audit 

lapang, sehingga diperoleh tentative audit objectives (TAO) audit 

lapang lebih terarah kepada hal yang penting. Durasi yang dibutuhkan 

adalah 1 hari kerja. 

■ Survei pendahuluan dilakukan dengan : 

● Identifikasi permasalahan 

○ Auditor memilah apakah indikasi penyimpangan atau possible 

audit objectives (PAO) memerlukan survei pendahuluan atau 

tidak. 

○ Jika ada indikasi penyimpangan yang memerlukan proses audit 

lebih jauh, maka auditor melakukan konfirmasi/ klarifikasi. 

○ Jika ada indikasi penyimpangan tidak memerlukan proses audit 

lebih jauh (tergolong penyimpangan ringan) maka auditor tidak 

perlu memasukkan indikasi tersebut untuk dikonfirmasi/ 

klarifikasi. 

○ Dengan demikian, indikasi penyimpangan menjadi lebih 

mengerucut kepada hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan 

penelusuran hingga perbaikan. Hal ini akan menjadikan audit 

nantinya lebih efektif. Selain itu, waktu untuk audit lapang lebih 

efisien dikarenakan berfokus mendalam pada poin yang lebih 

penting.  

● Konfirmasi 

○ Auditor menghubungi atau menemui auditee untuk memastikan 

jadwal audit lapang dan mengkonfirmasi indikasi penyimpangan / 

possible audit objectives (PAO) yang membutuhkan konfirmasi. 

Dalam berkomunikasi, auditor disarankan untuk konstruktif, 

bukan terkesan mencari kesalahan melainkan sebagai partner 

evaluasi bersama dan membangun sistem yang lebih baik. 

○ Auditee memberikan konfirmasi/klarifikasi kepada auditor. 
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○ Setelah mendapatkan konfirmasi, auditor mengisi KKA dan PKA. 

● Hasil  

○ Auditor melakukan entry meeting  bersama tim dan menetapkan 

ringkasan hasil survei pendahuluan (tentative audit objectives) 

yang akan menjadi dasar audit lapang. 

e. Sesuai jadwal audit lapang dan kesepakatan bersama auditee, auditor 

melakukan audit lapang.  

● Audit lapang merupakan pemeriksaan untuk memperoleh 

pembuktian bahwa kondisi tertentu memang terjadi. Sehingga 

diperoleh temuan secara pasti, atau Firm Audit Objectives (FAO). 

Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

● Audit lapang dilakukan dengan : 

1. Pembukaan 

○ Ketua tim auditor membuka audit, memperkenalkan auditor, 

menjelaskan tujuan audit dan cakupan audit, serta 

memberikan berita acara audit untuk ditandatangani. 

2. Audit 

○ Ketua dan anggota auditor melakukan audit dan mengisi 

Kertas Data Temuan (KDT). 

3. Penutup 

○ Ketua tim auditor menutup audit. 

● Ketua dan anggota auditor melaksanakan pertemuan dan membuat 

ringkasan KDT. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

● Auditor menyampaikan Ringkasan KDT kepada auditee dan 

meminta tanggapan auditee. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari 

kerja. 

● Auditee menyiapkan, memberikan tanggapan dan menandatangani 

KDT. Bila perlu, auditee dapat melampirkan bukti pendukung sebagai 

tanggapan temuan. Durasi yang dibutuhkan maksimal 3 hari kerja. 
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3. Pelaporan Hasil Audit 

a. Auditor menerima KDT yang sudah ditandatangani auditee dan 

melakukan exit meeting bersama tim auditnya untuk membuat dan 

menerbitkan laporan audit tim auditor. laporan audit tim auditor disalin 

1 kali untuk diberikan kepada auditee. Durasi yang dibutuhkan 

maksimal 6 hari kerja. 

b. Ketua auditor menyerahkan: a) laporan audit tim auditor kepada SPI, 

b)salinan laporan audit tim auditor kepada auditee. Durasi yang 

dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

c. SPI mempersiapkan meeting dan mengkompilasi laporan audit tim 

auditor. Durasi yang dibutuhkan maksimal 3 hari kerja 

d. SPI dan tim auditor melaksanakan meeting persamaan persepsi dan 

kompilasi. Durasi yang dibutuhkan maksimal 2 hari kerja. 

e. Ketua SPI menyampaikan laporan audit tim auditor kepada Rektor 

dan atau Wakil Rektor 2. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. 

f. Rektor dan atau Wakil Rektor 2 menerima laporan audit tim auditor 

dan memberikan tinjauan manajemen. Durasi yang dibutuhkan 

adalah 1 hari kerja. 

g. SPI menyusun laporan audit internal. Laporan audit internal berisi 

kompilasi laporan audit tim auditor dan tanggapan Rektor dan atau 

Wakil Rektor 2. Durasi yang dibutuhkan maksimal 3 hari kerja. 

h. SPI menerbitkan, mengarsipkan, dan mendistribusikan laporan audit 

internal kepada: a) auditee, b) Rektor dan atau Wakil Rektor 2, c) 

pihak lainnya atas izin Rektor. Durasi yang dibutuhkan adalah 1 hari 

kerja. 
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VII. LAMPIRAN 

7.1. Form PKA (Program Kerja Audit) 

7.2. Form KKA (Kertas Kerja Audit) 

7.3. Form KDT (Kertas Data Temuan) 

7.4. Form Ringkasan Kertas Data Temuan 

7.5. Format Laporan Audit Internal 

7.6. Form Evaluasi Kinerja Auditor 

7.7. Berita Acara Audit 



 .. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH PKA, KKA, DAN FORM STANDAR AUDIT 

  



 .. 
PROGRAM KERJA AUDIT (PKA) 

 Auditee :     

 Tahun/ Periode Audit :     

      

No Uraian  Deadline 
Realisasi 

Catatan 
Tanggal Pelaksana 

DESK EVALUATION & SURVEI PENDAHULUAN 

 Pembagian tugas dan aspek audit dalam tim     

 Analisis data awal : Kepatuhan terhadap hukum,peraturan dan kebijakan PT yang berlaku     

 Analisis data awal : Laporan kinerja meliputi capaian program kerja ,serapan anggaran     

 Analisis data awal : Laporan kecukupan sarana dan prasarana (untuk fakultas)     

 Analisis data awal : Laporan efektifitas dan efisiensi kinerja     

 Komunikasi : pastikan jadwal audit lapang     

 Komunikasi dan minta klarifikasi (jika ada klarifikasi yang dibutuhkan)     

 Buat ringkasan hasil survei pendahuluan     

AUDIT LAPANG 

 Lakukan audit : capaian dan kesesuaian kinerja     

 Lakukan audit : efisiensi kinerja     

 *dapat diedit/ditambahkan sesuai oleh ketua tim auditor sesuai pembagian tugas tim     

 Buat ringkasan KDT     

 Sampaikan ringkasan KDT     

 Dapatkan tanggapan KDT     

PELAPORAN AUDIT 

 Menyusun laporan audit tim     

 Menerbitkan laporan audit tim     

 Menyerahkan laporan audit tim     

 

  



 .. 
KERTAS KERJA AUDIT (KKA) DESK EVALUATION DAN SURVEI PENDAHULUAN 

 Auditee : Biro ____________   

CEK DOKUMEN REFERENSI 
HASIL 
ANALISIS  

Aspek Audit : Kepatuhan terhadap hukum,peraturan dan kebijakan PT yang berlaku 

 SK tentang Pengelolaan Dana pada auditee terkait   

 SK tentang Pengelolaan Sarana pada auditee terkait   

 Peraturan yang berlaku tentang bidang-bidang non-akademik   

 SOP Pengelolaan dan Penggunaan Dana   

 SOP Pengelolaan dan Penggunaan Sarana   

 *dan sebagainya sesuai kebutuhan audit (silahkan ditambahkan auditor)   

Aspek Audit : Laporan kinerja meliputi capaian program kerja, serapan anggaran 

 Struktur organisasi   

 Program kerja biro   

 Laporan kinerja auditee    

 Lampiran laporan kinerja Sumber Daya Manusia dalam lingkungan auditee   

 Laporan keluhan pengguna layanan dan tanggapan   

 Rekening koran   

 Surat ajuan pencairan dana dan persetujuan dana 3 bulan terakhir   

 Berita acara perintah pencairan dana operasional dari pimpinan auditee selama 3 bulan terakhir   

 Bukti transaksi 3 bulan terakhir   

 
Bukti kerjasama, surat perintah kerja yang ada kaitannya dengan pengadaan dan atau penggunaan Fasilitas Non-Akademik yang menimbulkan adanya 
transaksi keuangan minimal satu kali aktivitas (jika ada aktivitas) 

  

 Daftar Inventaris auditee    

 *dan sebagainya sesuai kebutuhan audit (silahkan ditambahkan auditor)   

KESIMPULAN : 

 

Tanggal : 
Disusun oleh : 
 
 
ttd. 

 

 

 (Nama ketua tim auditor)   

 

 

 



 .. 

RINGKASAN KERTAS DATA TEMUAN 

  (Format 2020)   

Lokasi audit :    

NO URAIAN TEMUAN AKAR MASALAH RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN AKAR MASALAH KETERANGAN 

   **  

   **  

     

     

 Tanggal pelaksanaan audit :    

 Tanggal tenggat waktu perbaikan :    

 Penanggung jawab perbaikan    

 Auditee  Auditor  

 ttd.  ttd.  

 Nama :  Nama :  

 NPP :  NPP :  

 Jabatan :    

    

Keterangan : 
*) temuan ditindaklanjuti auditee 
**) temuan sudah diperbaiki auditee 

 

 



 .. 

 

BERITA ACARA 

AUDIT INTERNAL 

   

Pada hari ini tanggal _____________ bertempat di ______________________ telah diselenggarakan 
audit internal oleh tim auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Malang.  
Cakupan audit yaitu** (silahkan dilingkari sesuai cakupan yang diaudit) :  
1. Keuangan 2. Sarana 3. Prasarana 4. SDM 5.TI 

   

Adapun audit dihadiri oleh (diisi auditor dan auditee) :   

NAMA JABATAN TANDATANGAN 

 Auditor  

 Auditor  

   

   

   

   

   

   

Demikian berita acara ini dibuat untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya. 

Malang, _______________ 2020 

Ketua Auditor  Auditee 

ttd  ttd 

____________  ____________ 

 

  



 .. 

 

SERAH TERIMA DOKUMEN AUDIT 

Nomor : 

    

    

Telah menerima dari :    
Auditor Fakultas/Unit/Lembaga 
……………………….    

    

Berkas Audit :     

1 Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal (2 lembar) 

2 Form Temuan Audit yang sudah diisi ( 2 lembar) terdiri dari: 

 Program Kerja   

 Laporan Kinerja   

 Laporan Kegiatan   

 Dokumen Pendukung   

    

  Malang, ________ 2020 

 Yang menerima,  Yang menyerahkan, 

    

    

    

 ________________  ________________ 

 

  



 .. 

 

FORMAT LAPORAN AUDIT INTERNAL 

 
Tanggal dibuat : 2019 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan Audit 

1.3 Landasan Hukum Audit 

1.4 Definisi Istilah 

 

BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT 

2.1 Ruang Lingkup Audit 

2.2 Metode Audit 

2.3 Jadwal Pelaksanaan Audit Pelaksanaan Audit Internal Bidang Keuangan Tahun 2019 

 

BAB III HASIL AUDIT 

3.1 Rekapitulasi Hasil Audit 

 

  



 .. 

 

  EVALUASI KINERJA AUDITOR  

  Nomor :  

Tanggal dibuat : 2019 

          

  

Kepada 
Yth: 
Auditee        

          

  

Form ini dibagikan untuk mendapatkan umpan balik (feed back) mengenai kinerja Auditor pada saat 
melakukan audit di unit kerja Saudara. Tujuannya antara lain agar audit internal benar-benar dapat 
dijadikan alat pemantauan efektivitas penerapan sistem melalui kinerja Para Auditor yang ditugaskan. 
Bapak/Ibu diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan Auditor, berikan tanda (√) pada 
kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik sedangkan nilai 5 sangat 
baik. Setelah lembar evaluasi diisi mohon diserahkan kepada Ketua Auditor dalam amplop tertutup.  

          

  Terima kasih atas kerja sama dan perhatiannya.      

  Unit kerja : .................................................................      

          

  

Penilaian 
Kinerja 
Auditor        

  Nama Auditor 1:  

   Parameter 1 2 3 4 5  

  1 Kepercayaan diri       

  2 Pengetahuan terkait lingkup audit       

  3 Kemampuan Komunikasi dan Konsultasi       

  4 Sopan santun       

          
  Nama Auditor 2:  

   Parameter 1 2 3 4 5  

  1 Kepercayaan diri       

  2 Pengetahuan terkait lingkup audit       

  3 Kemampuan Komunikasi dan Konsultasi       

  4 Sopan santun       

          

  Penilaian Kinerja Tim Auditor:  

  No Parameter 1 2 3 4 5  

  1 Kerjasama tim       

  2 Manajemen waktu       

  3 Manfaat temuan dan konsultasi bagi unit kerja       

          

  
Saran/masukan : 

 

   

   

          

 


