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EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

Rektor mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap di lingkungan 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 
seleksi calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia 
Masa Bakti 2022-2026 dengan persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Calon:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. berakhlak mulia;
d. cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. memiliki komitmen, kompetensi, integritas kepribadian, prestasi, wawasan, dan 

minat dalam sistem manajemen;
g. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
h. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sarjana ekonomi akuntansi, sarjana 

ekonomi manajemen, sarjana hukum, dan/atau sarjana yang mempunyai 
pengalaman profesi yang relevan dan memiliki sertifikat di bidang audit;

i. menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, 
peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi dan/atau pengelolaan 
barang milik negara; dan

j. tidak menjabat sebagai pimpinan dan/atau jabatan lainnya di UPI.

B. Persyaratan Pendaftaran
(1) Menyerahkan 1 (satu) berkas persyaratan administratif sebagai berikut:

a. Surat Lamaran (bermeterai Rpl0.000,-);
b. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
c. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (tidak berlaku 

Surat Keterangan Lulus);
d. Bukti pengalaman/sertifikat profesi dan sertifikat di bidang audit (bagi lulusan 

selain program studi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, hukum);
e. Bagi pelamar lulusan luar negeri harus menyertakan fotokopi ijazah dan 

legalisir Surat Penyetaraan dari Kemendiknas/Kemendikbud/ 
Kemenristekdikti/Kemendikbudristek;

f. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
g. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum/ 

Puskesmas/Klinik Pratama UPI;
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h. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. Surat Pemyataan tidak pemah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau 

perbuatan tercela yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
j. Surat Pemyataan (bermeterai Rp 10.000,-):

1) kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI 
Masa Bakti 2022-2026;

2) memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, 
prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;

3) tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI.
k. Surat pengunduran diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI 

(bermeterai Rp 10.000,-) bagi pelamar yang sedang menduduki jabatan 
struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI.

(2) Pendaftaran pada:
9 Mei 2022 s/d 17 Mei 2022 
09.00 - 15.00 WIB (hari kerja)
Sekretariat Panitia, Ruang Rapat Biro Sumber Daya Manusia, 
Gedung Isola Resort lantai 3 Universitas Pendidikan 
Indonesia, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.
Narahubung Sdr. Agus Nugraha, S.Kom. (HP 0856-2236-012) 
atau Sdr. Eka Triana Yulian, S.ST. (HP 0812-2403-170).

(3) Formulir-formulir kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota 
Satuan Pengendalian Internal dapat diunduh di laman www.upi.edu.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

tanggal
waktu
tempat

18 April 2022

M. SOLEHUDDIN 
NIP 196202081986011002
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