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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas Kasih dan KaruniaNya, sehingga tim 

penyusun dapat menyelesaikan Piagam SPI Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung 

Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) adalah dokumen formal yang berisi 

komitmen pimpinan atas pengakuan dan keberadaan dan fungsi Satuan Pengawasan Internal 

(SPI). Piagam SPI IAKN Tarutung mencakup struktur dan kedudukan SPI, tugas dan 

tanggungjawab SPI, wewenang SPI, dan kode etik auditor intern SPI yang ditanda tangani oleh 

Rektor. 

Diakui Piagam SPI ini memiliki kekurang dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat 

mengharapkan saran dan masukan dari pengguna buku ini untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. Semoga buku Piagam ini bermanfaat bagi para pengguna. 

 

Tarutung, 17  Agustus 2019 

Ka. S P I, 

  

 

Drs. Tahadodo Waruwu, M. Pd 

NIP.196304281994031002 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIAGAM SPI 

Piagam SPI adalah pernyataan komitmen dan pengakuan Rektor Institut Agama Kristen 

Negeri (IAKN) Tarutung atas keberadaan dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAKN 

Tarutung yang mengatur visi, misi, wewenang, tugas dan tanggungjawab, ruang lingkup 

aktivitas, pola hubungan, dan dilengkapi kode etik dan standar profesi. 

Piagam SPI ini mendasari penyusunan dokumen pengawasan lain seperti kebijakan 

pengawasan, standar pengawasan, manual mutu pengawasan dan manual prosedur pengawasan 

yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap pengawas SPI serta seluruh jajaran manajemen 

dan staf di lingkungan IAKN Tarutung. 

Satuan Pengawasan Internal IAKN Tarutung diberi tanggungjawab penuh dalam 

melaksanakan tugas dengan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja institut, 

berjalannya sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang 

berlaku, kecukupan mitigasi resiko, serta bekerja sama dengan reviuer eksternal. Diharapkan 

Piagam SPI ini bermanfaat di lingkungan IAKN Tarutung. 

 

Tarutung,  17 Agustus 2019 

Rektor,    

 

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd 

196104251986012001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung 

tidak lepas dari status lembaga satuan kerja pemerintah terhadap Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). IAKN memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa di 

bidang pendidikan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Tujuan SPI adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui: 

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisiensi, 

efektifitas, dan produktivitas. 

2. Penerapan praktik bisnis yang kondusif, efektif, praktis dan sehat.  

Dalam manajemen keuangan, PNBP menerapkan pola Pengelolaan Keuangan yakni 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dan 

mencapai sasaran sesuai peraturan. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

2. Undang-Undang nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

3. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

5. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. 

6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Reviu Pengelolaan dan Tanggungjawab 

keuangan Negara  

7. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

8. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

9. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara. 

10. Peraturan Presiden RI nomor 10 tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri 

Tarutung  

11. Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standart Reviu Keuangan Negara 

12. Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal 

Pada perguruan Tinggi Keagamaan. 



 

13. Peraturan Menpan nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Reviu Aparat Pengawasan 

Pemerintah 

14. Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja 

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 

15. Peraturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen 

Negeri Tarutung 

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara 

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

C. Nilai-Nilai 

Satuan Pengawasan Internal (SPI) mengembangkan 5 (lima) nilai sebagai landasan dalam 

mengemban tugasnya berdasarkan Budaya Kerja Kementerian Agama, yaitu: 

1. Integritas 

Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. 

a. Bertekad dan kemauan untuk bertindak, berbuat baik dan benar 

b. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas, dan fungsi 

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d. Menolak korupsi, suap atau gratifikasi 

2. Profesionalitas 

Bekerja secara disiplin, kompeten, dengan hasil terbaik. 

a. Melakukam pekerjaan sesuai kompetensi jabatan 

b. Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja 

c. Melakukan pekerjaan secara terukur 

d. Menerima reward dan punishment sesuai ketentuan yang berlaku 

3. Inovasi 

Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. 

a. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan 

b. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif 

c. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah 

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif 

dan efisien 

4. Tanggungjawab 

Bekerja secara tuntas dan konsekuen. 

a. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu 

b. Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan 

langkah-langkah perbaikan 

c. Mengatasi masalah dengan segera 

d. Komitmen dengan tugas yang diberikan 

5. Keteladanan 

Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 



 

a. Berakhlak terpuji 

b. Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil 

c. Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat 

d. Melakukan pekerjaan yang baik berdasarkan kesadaran dan dimulai dari diri sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

VISI DAN MISI, TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TUJUAN 

 

A. Visi dan Misi 

Visi: Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang professional dan Independen. 

 

Misi 

1. Melaksanakan pengawasan internal atas aktifitas manajemen di semua unit kerja di 

lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung terutama di bidang 

non-akademik (keuangan, asset, dan kepegawaian) 

2. Menjadi mitra strategis bagi manajemen perguruan tinggi Agama dalam 

memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan IAKN Tarutung, terutama 

di bidang non-akademik. 

3. Membantu pimpinan untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas 

atas pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja pada lingkungan Institut 

Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung di bidang non-akademik. 

4. Mendorong Rektor sebagai pimpinan untuk komit meningkatkan penerapan tata 

kelola yang baik (good institution governance). 

 

B. Kedudukan dan Peran 

Satuan Pengawasan internal (SPI) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung 

merupakan organ pengawasan institut yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Rektor. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. SPI berperan membantu 

Rektor dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan, pengendalian, perencanaan, evaluasi, dan 

reviu di bidang keuangan dan kinerja Institut. 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan kedudukannya, tugas pokok SPI adalah melaksanakan pengawasan, 

pengendalian, perencanaan, evaluasi, dan reviu di bidang keuangan dan kinerja Institut. 

Dalam melaksanakan tugasnya SPI IAKN Tarutung menjalankan fungsi sebagai berikut: 

1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik 

2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan non-akademik 

3. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal 

4. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor 

5. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan 

non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan Internal 

6. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional, serta menjamin 

tidak terdapat benturan kepentingan auditor dengan auditan dan kegiatan yang diaudit 

 

 



 

D. Wewenang 

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI IAKN Tarutung berwewenang untuk: 

a. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan; 

b. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek 

pemeriksaan pada unit kerja; 

c. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas 

dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal; 

d. Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan; dan  

e. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat Pengawas Intern 

Pemerintah dan pemeriksa eksternal. 

 

E. Ruang Lingkup dan Kegiatan 

Ruang lingkup pengawasan SPI adalah non-akademik yang berkaitan dengan penggunaan 

anggaran dan kekayaan Institut yang meliputi: 

1. Sumber Daya Manusia 

2. Keuangan 

3. Pengadaan Barang dan Jasa 

4. Barang Milik Negara 

 

Kegiatan utama SPI IAKN Tarutung meliputi pengawasan, reviu,  pemantauan, 

perencanaan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan 

konsultasi. 

Kegiatan pengawasan SPI IAKN Tarutung di kelompokkan dalam tiga jenis: 

1. Reviu atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. 

2. Reviu kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas 

pengelolaan Institut secara ekonomis, efisiensi, dan efektif 

3. Reviu dengan tujuan tertentu yaitu reviu yang bertujuan untuk memberikan simpulan 

atas suatu hal yang diperiksa. Termasuk dalam kategori ini adalah review investigation, 

yakni reviu terhadap masalah  menjadi fokus perhatian Rektor dan reviu yang harus 

ditindaklanjuti 

4. Reviu Kepatuhan 

 

F. Tujuan 

Tujuan SPI IAKN Tarutung adalah sebagai berikut: 

1. Mengamankan asset Negara 

2. Meningkatkan keandalan laporan keuangan 

3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan (operasional) 

4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di 

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.                  



 

BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung BAB II Pasal 4 Organisasi Institut terdiri atas 

organ pengelola, organ pertimbangan, dan pengawasan.  

BAGAN ORGANISASI IAKN TARUTUNG 

 

  

  



 

Untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern, Rektor membentuk Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) yang merupakan unit kerja serta melaksanakan fungsi pengawasan. 

Dalam melaksanakan fungsinya, SPI dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu seorang 

Sekretaris dan para anggota. SPI melakukan pengawasan dalam bidang non-akademik yaitu: 

bidang keuangan, bidang sumberdaya manusia, bidang pengadaan barang-jasa dan barang milik 

Negara. SPI harus melakukan pelaporan hasil pengawasan dan melakukan pemantauan tindak 

lanjut. Pelaporan SPI ditujukan kepada pemimpin Institut dalam hal ini adalah Rektor dan juga 

dewan penyantun. SPI bersama dengan dewan penyantun bersinergi dan melakukan pengawasan 

dan memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola PNBP yaitu Rektor mengenai pengelolaan 

PNBP, baik dari aspek layanan maupun pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, laporan hasil 

reviu SPI sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan laporan Dewan 

Penyantun baik itu periodik ataupun khusus bagi pengelola PNBP mengenai perbaikan tata 

kelola PNBP. 

 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Bagian ketiga Pasal 70 merupakan Satuan 

Pengawasan Internal yang berada di bawah naungan dan bertanggungjawab langsung kepada 

Rektor 

 

Bagan Organisasi SPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian tugas masing-masing jabatan sebagai berikut: 

1. Kepala bertugas memimpin dan berkoordinasi dengan sumber daya SPI, melaksanakan 

tugas berdasarkan kebijakan Rektor. 

2. Sekretaris membantu kepala SPI dengan memberi dukungan administrasi, keuangan, 

ketenagaan, pelaporan, dan melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh kepala SPI. 

3. Anggota bertugas untuk melaksanakan reviu laporan keuangan dan laporan kinerja secara 

berkesinambungan. 

KEPALA SPI 

ANGGOTA 

SEKRETARIS 



 

BAB IV 

TUGAS 

 

G. Tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

Tugas pokok dan fungsi SPI IAKN Tarutung di rincikan sebagai berikut: 

1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; 

2. Menyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian 

risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;  

3. Melakukan identifikasi masalah, analisis penilaian risiko terhadap pengendalian 

akuntansi dan pengendalian administratif dan mendorong penggunaan cara-cara yang 

efektif dengan biaya yang minimum. 

4. Menyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik; 

5. Melaksanakan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik dibidang 

sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta 

sarana dan prasarana; 

6. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Pengawasan Internal 

8. Memantau dan Mengkoordinasi tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal 

9. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan 

non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. 

10. SPI mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan internal keseluruh unit utama 

dan unit lainnya dilingkungan IAKN Tarutung, terutama dalam bidang non-akademik. 

11. Tanggung jawab SPI termasuk menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak 

secara profesional seperti dipersyaratkan dalam standar profesi audit internal, serta 

menjamin tidak terdapat benturan kepentingan auditor anggota SPI dengan auditan dan 

kegiatan yang diaudit 

12. Melakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengendalian Barang Milik Negara 

(BMN) dan Kegiatan Pengembangan Bisnis. 

13. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan 

Kristen Negeri (PTKKN) 

 

  



 

BAB V 

POLA HUBUNGAN DENGAN PARA PIHAK 

 

 Dalam melaksanakan tugasnya, SPI IAKN Tarutung selalu berhubungan dengan banyak 

pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. 

 

A. Hubungan SPI dengan Reviwee 

Hubungan SPI dengan reviwee (pihak yang direviu) pada suatu kerja/unit kerja didasarkan 

pada pelaksanaan Surat Tugas dengan sikap kemitraan berupa: 

1. Reviwee wajib menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

reviu. 

2. SPI bertanggungjawab atas keamanan dan kerahasiaan dokumen informasi yang 

disampaikan reviwee 

3. SPI wajib memberikan kesempatan kepada reviwee untuk memberikan tanggapan atas 

hasil pelaksanaan reviu. 

4. Reviwee wajib menerima hasil reviu yang telah disepakati bersama. 

 

B. Hubungan SPI dengan Reviuor Eksternal  

Hubungan SPI dengan Pengawas eksternal seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK, 

Inspektorat Jendral dan Unit Pengawasan Fungsional Lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan akses atas Laporan Hasil Reviu (LHR) SPI, dan jika dibutuhkan dapat 

memberikan Kertas kerja Reviu SPI kepada Pengawas Eksternal dengan permintaan 

secara tertulis, guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan reviu. 

2. Memonitor hasil temuan Pengawasan Eksternal yang belum di tindaklanjuti sekaligus 

mendorong penanggungjawab kegiatan melaksanakan tindaklanjut dari temuan 

tersebut. 

 

C. Hubungan SPI dengan Rektor 

SPI adalah unit pendukung Rektor dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Bentuk 

hubungan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. SPI sebagai mitra Rektor dalam mendiskusikan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan 

Institut baik bidang keuangan maupun non-keuangan. 



 

2. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern (intern control system), termasuk 

didalamnya memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 

intern dan menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Rektor serta tindaklanjut 

atas hasil reviu. 

3. Membantu Rektor memberikan rekomendasi setiap permasalahan yang ditemukan 

dalam reviu sesuai dengan norma yang ada di IAKN Tarutung. 

4. SPI IAKN Tarutung tidak mengurangi tanggung jawab Rektor dalam 

mengimplementasikan dan menjaga sistem pengawasan internal yang efektif. 

 

D. Hubungan SPI Dengan Dewan Penyantun 

Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan PNBP, Dewan Penyantun dan SPI memiliki 

hubungan sebagai berikut: 

1. SPI bersama dengan Dewan Penyantun bersinergi dalam melakukan pengawasan dan 

memberikan arahan kepada Pejabat pengelola PNBP yaitu Rektor mengenai 

penggunaan PNBP. 

2. SPI sebagai mitra Dewan Penyatun sebagai dasar penyusunan laporan hasil 

pengawasan yang akan digunakan oleh Dewan Penyantun sebagai dasar penyusunan 

laporan periodik ataupun khusus. 

 

  



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 Dengan Piagam SPI ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi SPI di lingkungan 

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung dalam melaksanakan tugas operasionalnya serta 

untuk diketahui dan diindahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Piagam ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Peninjauan ulang Piagam ini 

secara periodik diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perkembangan IAKN Tarutung, 

peraturan perundang-undangan, serta keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang 

pengawasan. Setiap perubahan materi Piagam ini harus mendapatkan persetujuan Rektor. 

 

       Tarutung,  17 Agustus 2019 

       Rektor 

 

 

 

 

       Prof. Dr. Lince Sihombing,  M.Pd. 

       NIP. 196104251986012001 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          Lampiran 

STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK 

A. Standar profesi 

1. Standar Umun 

a. SPI harus memiliki kecakapan professional yang memadai dan terus berusaha 

meningkatkan kemampuan. Dalam hal digunakan tenaga asisten harus disupervisi 

dengan semestinya. 

b. Dalam melaksanakan pengawasan, SPI bebas dari sikap penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi lain yang dapat mempengaruhi independensinya. 

c. Setiap pemeriksa dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksa 

yang akan dilaksanakan serta standard yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis 

pengawasan SPI meliputi pengawasan keuangan, pengawasan kinerja, pengawasan 

dengan tujuan tertentu. 

d. Dalam melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan, SPI wajib 

menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama. 

e. SPI dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak mempunyai keahlian yang 

diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Tenaga ahli ahli yang dimaksud dapat 

merupakan aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, 

profesi, medis, ahli statistik, maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari 

dalam maupun luar institut. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi dengan 

semestinya. 

2. Standart Pelaksanaan Pengawasan 

a. Pengawasan harus direncanakan dengan jadwal waktu yang jelas 

b. Dalam rencana pengawasan harus di tentukan dan di komunikasikan ruang 

lingkup pengawas. 

c. Bukti pemeriksaan yang cukup, relevan dan valid harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi, sebagai dasar yang 

memadai untuk mendukung simpulan, temuan audit dan rekomendasi yang 

diberikan. 

d. SPI harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindaklanjut 

atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pengawasan yang 

sedang dilakukan. 

e. SPI harus direncanakan dan melaksanaan prosedur pemeriksaan untuk 

mengembang unsur-unsur temuan pemeriksaan guna memberi rekomendasi yang 

memadai. 

f. SPI harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk 

kertas kerja pemeriksaan. 

3. Standart Pelaporan Pengawasan 

a. Pengawasan Keuangan 



 

1. Laporan pengawasan harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan 

sesuai prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akutansi 

yang lain yang berlaku secara komprehensif Pernyataan Standart Akutansi 

Pemerintah (PSAP). 

2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan 

prinsip akutansi dalam penyusunan laporan keuangan periosde berjalan 

dibandingakan dengan penerapan prinsip akutansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan pengawasan. 

4. Laporan hasil pengawasan atas laporan keuangan harus mengungkapkan SPI 

telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan materian terhadap 

penyajian laporan keuangan.  

5. Laporan hasil pengawasan yang memuat adanya kelemahan dalam 

pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan, dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan ketidakpatuhan, harus dilengkapi tanggapan dari 

pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada intentitas yang diperiksa 

mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. 

6. Laporan auditor tidak memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan kecuali berupa rekomendasi untuk perbaikan, jika dipandang perlu. 

7. Laporan hasil pengawasan diserahkan kepada pimpinan unit yang diperiksa, 

Rektor dan Kepala Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. 

b. Pengawasan Kinerja 

1. SPI harus membuat laporan hasil  pengawasan untuk mengkomunikasikan 

setiap hasil pengawasan. 

2. Laporan hasil pengawasan harus mencakup tujuan, lingkup, dan metodologi 

pengawasan dan hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, 

dan rekomendasi dan tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil 

pemeriksaan. 

3. Laporan hasil pengawasan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, 

meyakinkan, jelas, dan seringkas mungkin. 

4. Laporan hasil pengawasan diserahkan kepada pimpinan unit yang diperiksa, 

Rektor dan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. 

c. Pengawasan dengan tujuan tertentu 

1. Laporan harus menyebut asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat 

perikatan atestasi yang bersangkutan. 

2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi 

disajjikan sesuai dengan standard yang telah di tetapkan atau kriteria yang 

dinyatakan dipakai sebagai alat ukur. 



 

3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang 

perikatan dan penyajian asersi. 

4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun 

berdasarkan kriteria yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang 

keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati 

kriteria atau prosedur. 

 

B. Kode Etik 

Kode etik merupakan panduan tentang arah perilaku yang harus dituju oleh auditor SPI 

IAKN Tarutung meliputi: 

1. Jujur, objektif, cermat dan bersungguh-sugguh dalam melaksanakan tugas dan 

memenuhi tanggungjawabnya. 

2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi IAKN Tarutung dan SPI, 

serta tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau 

melangggar hukum dan atau yang mendiskreditkan profesi auditor SPI. 

3. Menghindari perbuatan yang merugikan atau patut diduga merugikan IAKN Tarutung 

serta aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan IAKN Tarutung. 

4. Menghindari situasi dan kondisi yang mengakibatkan tidak dapat mengerjakan tugas 

dan kewajiban secara obyektif 

5. Tidak menerima janji, imbalan ataupun dari pihak manapun yang terkait langsung 

atau tidak langsung dengan pengawasan. 

6. Tidak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau 

keuntungan pribadi dan atau pihak lain yang tidak memiliki hak. 

7. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan 

kerugian bagi IAKN Tarutung dengan alasan apapun. 

8. Melaporkan semua hasil pengawasan dan atau pemeriksaan kepada Rektor dengan 

mengungkapkan kebenaran dan tidak membunyikan hal yang dapat merugikan IAKN 

Tarutung dan atau dapat melanggar hukum. Termasuk mengungkapkan semua fakta-

fakta yang tidak diungkapkan dapat melanggar hukum jika tidak diungkakan 

mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau menutupi adanya praktik-praktik 

yang melanggar hukum. 

9. Mematuhi sepenuhnya standard profesi SPI, Kebijakan Rektor, dan Peraturan 

Perundang-undangan. 

10. Senantiasa meningkatkan keahlian untuk efektifitas dan kualitas pelaksanaan 

tugasnya, seta wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. 

11. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi professional 

yang dimiliki. 

 

  



 

PENGESAHAN OLEH PIMPINAN IAKN TARUTUNG 

 Dengan memanjatkat Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa: Yesus Kristus 

Kepala Gereja; Pimpinan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung menyetujui dan 

mengesahkan PIAGAM SPI IAKN TARUTUNG. Diharapkan seluruh pimpinan unit kerja dan 

para dosen serta  pegawai dapat membantu dan bekerjasama dalam mewujudkan Good 

Institution Governance dan Clean Governance yang dimuat dalam PIAGAM  SPI IAKN 

Tarutung 

 

Tarutung, 17 Agustus 2019 

 

 

Rektor Kepala SPI  

                                             
Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd Drs. Tahadodo Waruwu, M.Pd 

NIP. 196104251986012001 NIP. 196304281994032002 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


