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ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) 
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

 
 
Pendahuluan 
 
Perubahan paradigma perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam HELTS 2003-

2010 yang menitikberatkan pada tiga kebijakan dasar sistem pendidikan yaitu 

perwujudan kontribusi perguruan tinggi ditingkat internasional, otonomi pengelolaan 

system pendidikan serta perwujudan organisasi yang sehat, telah menggeser peran 

direktorat pendidikan dengan lebih memberdayakan peran institusi pendidikan dalam 

mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang akuntable di seluruh Indonesia. Salah 

satu perwujudan pemberdayaan peran institusi tertuang dalam program hibah 

kompetisi, penelitian dan pengembangan mutu pendidikan dan monitoring 

kelembagaan. 

 

Upaya perbaikan sistem pendidikan melalui monitoring dan evaluasi di PNL telah 

dilakukan sejak tahun 2005, ditunjukkan melalui keluarnya SK Direktur (Nomor 27 

tahun 2005) atas pembentukan tim monitoring dan evaluasi (MONEV), tugas 

utamanya adalah memonev program hibah bersaing DIKTI yang telah dimenangkan 

terdiri dari SP4, Duelike, A1 dan TPSDP. Namun dalam perjalanannya tim Monev 

memiliki kendala-kendala berupa ketidakjelasan landasan operasional yang kuat 

yaitu komitmen, ketidakjelasan tujuan, fungsi dan kedudukan serta tugas yang 

dijalankan, sehingga dalam aktivitasnya Monev tidak mampu melahirkan peranan 

yang memadai atas evaluasi program yang dijalankan. Padahal keberadaannya 

sangat penting bagi proses pengendalian dan evaluasi nilai guna program yang 

dijalankan. Pentingnya keberadaan Monev di Perguruan Tinggi telah diadopsi oleh 

berbagai Universitas Negeri di Indonesia yang tidak hanya memfungsikan Monev 

sebagai prasyarat yang harus dipenuhi lembaga namun menempatkannya sebagai 

bahagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi kelembagaan dengan 

sebutan Satuan Pengendalian Intern (SPI).  

 

Satuan Pengawas Internal  (SPI) pada prinsipnya adalah organisasi/lembaga/badan 

yang dibentuk untuk membantu seluruh anggota manajemen melaksanakan 

tugasnya dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan 

bertanggungjawab melalui pemeriksaan kepatuhan berdasarkan objektivitas 

professional, atas aktualisasi kebijakan akademik dan non akademik berupa standar 
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akademik, manual mutu akademik, manual prosedur serta sumberdaya keuangan 

sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Satuan Pengendalian Mutu 

(SPM). Hasil pemeriksaan adalah berbentuk laporan hasil audit yang accountable, 

berisikan kekuatan, kelemahan serta peluang penyempurnaan sebagai rekomendasi 

pembanding bagi pimpinan dalam mewujudkan organisasi yang sehat (Institutional 

capacity building, Institutional governance, Financing, Human resource dan Quality 

assurance). 

 

Keberadaan SPI tidak dapat dipisahkan dari Satuan Pengendalian Mutu (SPM), 

kedua organisasi ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu terpenuhinya standar 

pengelolaan institusi yang bermutu dan accountable secara konsisten dan 

berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan pencitraan public yang positif atas aktivitas 

pendidikan yang dijalankan. Namun dalam instruksi kerja kedua organisasi ini 

mempunyai tupoksi yang berbeda, SPM bertanggungjawab terhadap pemenuhan 

mutu sistem pendidikan sementara SPI bertanggungjawab terhadap pengendalian 

dan evaluasi   system pendidikan melalui pendekatan data dan fakta, dengan 

demikian keberadaan keduanya sangat dibutuhkan dalam menyelaraskan proses 

pendidikan yang terjamin, terukur  dan terkendali. Kedua fungsi yang berbeda tidak 

dapat disatukan dalam satuan kerja yang sama sebagaimana yang terjadi sekarang 

ini, Pemisahan fungsi harus dilakukan agar fungsi penetapan SOP dengan fungsi 

pemeriksaan dapat bekerja secara independent dan bertanggungjawab 

      

Berdasarkan skema perubahan diatas, maka pembentukan Satuan Pengawas 

Internal (SPI) PNL sebagai tatanan yang tidak dapat dipisahkan dari struktur 

organisasi perguruan tinggi sudah sangat mendesak, kedudukan yang jelas akan 

memudahkan mapping tugas dan fungsi yang akan dijalankan, dan memberikan efek 

positif terhadap pengendalian pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

 

 
Visi 
Menjadi komponen yang memberikan rekomendasi pembanding atas unit-unit kerja 

dalam lingkup Politeknik Negeri Lhokseumawe 

 

Misi 
1. Melakukan monitoring dan evaluasi unit kerja dan mengevaluasi kesesuaian 

antara rencana dan realisasinya 
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2. Memberikan rekomendasi pembanding kepada pimpinan tentang perbaikan yang 

sebaiknya dilakukan 

3. Berinteraksi dengan Inspektorat dan tim reviewer eksternal dalam memonitoring 

dan mengevaluasi program-program tertentu yang dibiayai secara nasional dan 

daerah 

4. Meningkatkan dan mendorong monev yang lebih efektif di PNL di berbagai 

jenjang  

 

Tugas 
1. Menjaga komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan program di unit-unt kerja 

2. Memonitor pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan prosedur operasional 

dan internal manajemen yang telah digariskan meliputi : 

Pelaksanaan pengembangan staf, pembelian peralatan dan material sesuai 

dengan yang tercantum dalam rencana pelaksanaan program 

3. Memonitor dan mengevaluasi keterlibatan aktif staf pengajar dan staf administrasi 

dalam program kegiatan yang telah digariskan  

4. Memonitor dan mengevaluasi peran serta mahasiswa dalam program kegiatan 

serta tingkat kepuasan dari mahasiswa 

5. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pelaksanaan program dari PIP 

6. Mengevaluasi laporan dan rekaman pelaksanaan program 

 

 

Kedudukan dalam Struktur Organisasi Lembaga 
Sebagai organisasi yang mengawal visi pimpinan maka kedudukan SPI dalam 

organisasi berada dibawah perintah dan bertanggungjawab kepada pimpinan. 

Dengan demikian  secara garis organisasi kedudukannya berada dibawah Direktur, 

dan tidak bertanggungjawab terhadap unit kerja bawahan. Dalam tugas dan 

fungsinya kedudukan SPI akan selalu berkoordinasi dengan jajaran Pembantu 

Direktur dalam menangani evaluasi unit kerja bawahan. Berikut gambar Kedudukan 

SPI dalam organisasi    
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Gambar 1 Kedudukan SPI dalam Struktur Organisasi 

 
 

 
 
 
Pedoman Pelaksanaan SPI 
 
Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan variable operasional 

yang harus tergambarkan dengan jelas terhadap apa, siapa dan bagaimana 

pelaksanaanya, Karena kerja SPI pada prinsipnya bersifat sampling, dan lingkup 

untuk melihat kesesuaian pelaksanaan terhadap apa yang telah direncanakan dan 

dianggarkan, dengan mengacu pada nilai guna program yang dijalankan sangat 

tergantung dari data dan fakta. Semakin akurat bukti yang dilaporkan maka semakin 

kecil lingkup monev yang dilakukan. Sementara audien yang berkaitan erat dengan 

evaluasi dan monitoring adalah Staf pimpinan, Staf dosen dan akademik serta 

mahasiswa ketiga komponen ini akan selalu menjadi titik penekanan penting 

terhadap evaluasi yang akan dijalankan. Selama ini laporan kemajuan selalu disusun 

oleh unit bawahan, dan evaluasi hanya dilakukan sepihak oleh pelaksana dan tidak 

diperoleh keakuratan penilaian dan pada tingkatan mana prestasi yang telah dicapai. 

Untuk itu melalui melalui terbentuknya SPI maka laporan PIP sebagai data kemajuan 

akan dirangkumkan dan crosscek keberadaannya pada komponen yang 

bersangkutan yang berguna untuk menilai dan mengevaluasi kebenaran 

berdasarkan uji substantive dan compliance pada pelaksanaan program. Di bawah 

ini gambar pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi di PNL  
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Gambar 2. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Struktur Organisasi SPI 
 
Untuk dapat menjalankan aktivitas operasional yang tegas dan fungsi yang jelas 

maka dibutuhkan struktur organisasi yang meliputi fungsi,bagian beserta job masing-

masing anggota dalam organisasi. Secara umum komponen struktur organanisasi 

terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bidang-bidang dan anggota. Adapun gambar struktur 

organisasi sebagaimana dibawah ini. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fungsi dan Tugas 
Ketua  
1. Bertangggungjawab terhadap laporan hasil monevin yang dilakukan atas unit 

bawahan 

2. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan monevin tahunan kepada pimpinan 

terhadap aktivitas kerja bawahan 

3. Menetapkan periode monev dalam tahun yang bersangkutan serta penjadwalan 

monev lapangan (audit field)  

4. Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur dalam menentukan lingkup monev 

yang akan dilakukan pada bagian bawahan dibawah tanggungjawab PD yang 

bersangkutan 

 

Sekretaris 
1. Menjadwalkan rapat dengan pimpinan dan anggota serta kebutuhan administrasi 

lainnya 

2. Bertanggungjawab terhadap file yang dikumpulkan untuk dirangkum sebagai data 

awal 

3. Bertanggungjawab terhadap seluruh data hasil audit lapangan  

4. Menyiapkan laporan audit tahuna bersama ketua dan bidang pelaporan 

5. Menentukan jadwal pertemuan dengan komponen auditan dalam bulanan dan 

triwulanan 

 

Bidang Pemeriksaan 
1. Menyusun standar pemeriksanaan 

2. Menyusun jadwal monevin pada unit kerja secara tahunan 

3. Memimpin pelaksanaan monevin di lapangan pada unit kerja bawahan 

4. Mengumpulkan hasil temuan lapangan berdasarkan standar yang telah disusun 

5. Bersama tim menyusun resume hasil monevin 

 
Ketua SPI 

Sekretaris 

Ka Bidang Audit Ka Bidang Pelaporan 

Anggota tim 
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Bidang Pelaporan 
1. Menyusun standar pelaporan monevin tahunan 

2. Menyusun laporan hasil audit triwulanan  

3. Menghasilkan draft yang akan dilaporkan pada pimpinan 

 

Anggota tim  
1. Melaksanakan monevin lapangan 

2. Membuka media diskusi dengan komponen auditan  

Indikator Kinerja 
Agar diperoleh standar evaluasi kinerja SPI maka ditetapkan Indikator Kinerja yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan monevin sebagai berikut: 

1. Diperoleh hasil Qualified Opinion dari audit Inspektorat atas PNL  

2. Nilai guna program dari usulan unit kerja dapat dirasakan oleh semua 

komponen 

3. Dorongan Transparansi dan accountability pengelolaan lembaga semakin 

kuat pada unit kerja atasan dan bawahan 

4. Laporan Monevin dapat digunakan sebagai pembanding audit Inspektorat 

5. Fungsi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program tersusun 

dalam dokumen yang terukur dan dapat dievaluasi keberadaannya 

6. Informasi atas berbagai kebijakan dan standar yang berlaku dapat akses 

secara luas oleh seluruh komponen di PNL   

 
Penutup 
Demikian penyampaian rangkuman hasil pemikiran dan keputusan bersama 

terhadap organisasi dan tata kerja SPI sebagai penegasan penting dalam langkah 

awal keberadaan Monev di Lembaga. Semoga menjadi bahan pertimbangan 

pimpinan dalam mewujudkan pencitraan publik yang baik atas kinerja PNL 

   

       Buketrata, 2 Mei 2008 

 
Tim Monev PNL  2008 

 
 Muhammad Arifai,SE.,Ak. 

 Musbar, ST,MT                      
 Ir. Dailami                       
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