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KATA PENGANTAR 

Sebagai Institusi vokasi yang terus mengalami pembenahan dalam tata kelola dan 

akuntabilitas untuk mewujudkan Good University Governance, Politeknik Negeri 

Lhokseumawe (PNL) secara berkelanjutan melakukan pengembangan disektor 

pengawasan internal. Salah satu usaha nyata dari PNL dalam mewujudkan tata kelola 

Perguruan Tinggi yang baik, pada awal Mei 2010 ditetapkan Pembentukan Satuan 

Pengawasan Intern di Lingkungan PNL oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan 

Nasional nomor 116/B/KP.2010. Hingga kini telah mengalami tiga fase 

pengembangannya yaitu fase dibawah peraturan Kementerian Pendidikan Nasional, 

Kementerian Ristekdikti dan sekarang ini kembali ke peraturan dibawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan.  Satuan SPI yang dibentuk Direktur Politeknik Negeri 

Lhokseumawe merupakan kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan Perguruan Tinggi vokasi. 

SPI PNL merupakan unit yang menyelenggarakan fungsi antara lain  pengawasan 

pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan sarana dan prasarana serta pengelolaan 

barang milik Negara. Dalam pelaksanaan pengawasan, SPI sangat memerlukan adanya 

pedoman  sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. SPI charter 

disusun oleh Tim SPI dengan tujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, batasan 

wewenang, tanggung jawab dan juga kode etik yang harus dipatuhi oleh personil satuan 

pengawas internal PNL. SPI charter ini merupakan revisi setelah dievaluasi sesuai dengan 

perkembangan organisasi maupun perubahan peraturan yang terkait. 

Atas segala kerjasamanya dan saran-saran yang diberikan dalam penyusunan 

SPI charter ini, disampaikan terimakasih dengan harapan semoga bermanfaat. 

 

Buket Rata, Agustus 2020 

 

 

Satuan Pengawasan Internal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pelaksanaan penguatan tata  kelola dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 mengharuskan adanya penglibatan Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) di setiap unit kerja. SPI sesuai dengan peraturan memiliki tugas 

dan fungsi membantu Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan pengawasan intern dengan 

menyelenggarakan berbagai fungsi berupa pengawasan, pengkordinasian, pendampingan 

dan reviu serta pemberian saran dan pengkordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan.    

Pengawasan intern oleh SPI pada unit kerja bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, 

mengamankan harta dan asset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dan ekonomis (3E) serta mendeteksi secara dini terjadinya 

penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka mewujudkan visi Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai 

perguruan tinggi vokasi yang Mandiri, Unggul dan Global perlu adanya penguatan 

pengawasan yang sistematis terhadap tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas 

dan fungsi melalui penyusunan panduan pelaksanaan SPI dilingkungan PNL sesuai dengan 

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Keberadaan unit SPI di PNL yang 

telah dibentuk dan berjalan hingga sekarang pertama sekali dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan 

Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian dikeluarkan Surat  

Keputusan  Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

116/B/KP.2010 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Politeknik 

Negeri Lhokseumawe. Hingga kini SPI yang dibentuk telah berusia 10 tahun dan telah 

mengalami fase pergantian keanggotaan. Strukur keanggotaan terbaru ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Direktur PNL Nomor 079 tahun 2020 tertanggal 20 Januari 2020 tentang 

Pengangkatan Personil Satuan Pengawas Internal di lingkungan Politeknik Negeri 

Lhokseumawe.  

SPI PNL merupakan satuan pengawasan  yang  dibentuk  dalam  rangka membantu  

terselenggaranya  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  unit kerja di lingkungan PNL 

dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan program pengawasan; 

b. pengawasan kebijakan dan program; 

c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan BMN; 

d. pemantauan danpengkoordinasian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal; 
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e. pendampingan dan reviu laporan keuangan; 

f. pemberian saran dan rekomendasi; 

g. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. 

 

 

1.2 Visi, Misi dan Atribut Nilai-Nilai 
 

A. Visi 
Sebagai Satuan Pengawasan Internal yang professional dan independen dalam 

menjalankan fungsi pengawasan dibidang non akademik, mengawal terciptanya Good 

University Governance (GUG) sesuai tujuan PNL yang berlandaskan ketaqwaan, 

integritas dan obyektivitas. 

 

B. MISI 
1. Melaksanakan Pengawasan Internal terhadap aktivitas manajemen seluruh Unit kerja di 

Lingkungan PNL 
2. Menjadi mitra bagi Manajemen Institusi dalam memberikan niliai tambah pada proses 

penyelenggaraan PNL 
3. Membantu  Direktur  dalam  mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas atas 

pelaksanaan kegiatan pada seluruh unit kerja di lingkungan PNL  
4. Mengembangkan  dan  menerapkan  sistem  pengawasan  internal  yang terintegrasi 

dari aspek sumber daya manusia, aset dan keuangan  sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

5. Memfasilitas tersusunnya perencanaan dan   pembinaan SDM yangberkontribusi  nyata  
dalam  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif dan efisien; 

6. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan dalam proses pengadaanbarang   dan   
jasa   serta   pengelolaan   Barang Milik Negara/asset yang transparan dan akuntable; 
 
 

C. ATRIBUT 
Sebagai organ institusi yang melaksanakan fungsi pengawasan, SPI harus mampu 

memberi konsultasi dalam meningkatkan nilai nilai  institusi dan dapat dipercaya, melalui 

proses kerja yang: 

1. Bersikap proaktif, independen, tanggap, terpercaya dan objektif 

2. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis 

3. Mengukur sukses berdasarkan kualitas selain kuantitas 

4. Mampu menemu kenali akar masalah dan deteksi dini (sesuai dengan 

kompetensi auditor). 

5. Mampu menyajikan temuan secara objektif dan potensial. 

6. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif. 

7. Berprilaku Sopan. 
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BAB II 
SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

 
2.1 KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

 
A. KEDUDUKAN 

 SPI adalah unit yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan internal PNL yang  

berkedudukan  di bawah  Direktur. 

 SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur 

PNL. 

 SPI beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk Ketua, Sekretaris dan 5 anggota yang 

membidangi SDM, Aset/BMN/PBJ serta bidang keuangan. 

 
B. FUNGSI : 

SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan membantu Direktur PNL dalam 
penerapan GUC dengan menyelenggarakan fungsi: 
1. Pemeriksaan/pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan 

untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan 

yang ditentukan oleh PNL; 

2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dan 

pelaksanaan kegiatan pada lembaga serta memberikan saran perbaikan yang 

efektif;  

3. Pelaksanaan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua 

bagian dan unit kegiatan organisasi dalam aspek non akademik;  

4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal 

5. Pendampingan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal agar kelancaran proses 

audit dapat tercapai.  

 

 

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Tugas dan Tanggung Jawab SPI adalah:  

a) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan  terhadap jalannya sistem pengendalian 

intern pada penerapan GUG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan 

peraturan instansi/lembaga yang berlaku;  

b) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta rencana 

kerja/program kerja lembaga berikut dengan risikonya;  

c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang 

Non Akademik yaitu;  

 Pengelolaan Kepegawaian   

 Keuangan   

 BMN/PBJ  
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 Kegiatan non akademik lainnya.  

d) Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala Unit Kerja di lingkungan PNL 

dalam aspek pengelolaan keuangan, SDM dan pengelolaan barang milik negara/aset; 

e)  Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan di setiap unit kerja telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti; 

 Informasi penting yang terjamin keamanannya. 

• Fungsi pengendalian informasi dapat berjalan efektif; 

• Penyajian laporan dan kegiatan-kegiatan instansi memenuhi peraturan perundang-

undangan. 

f) Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan (internal dan eksternal) 

serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan 

sistem/kebijakan/peraturan yang ditetapkan; 

g)  Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh 

pimpinan PNL. 

 
2.3 WEWENANG SPI  

SPI mempunyai kewenangan dalam hal:  

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal termasuk 

menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan pengawasan;  

b. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas 

objek pemeriksaan/ pengawasan yang dilaksanakan, untuk mendapatkan data dan 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.  

c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam 

kaitan dengan penilaian efektifitas sistem kerja.  

d. Memberikan peringatan dini tentang adanya potensi kegagalan unit kerja dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi, yang dilakukan dengan mereviu rancangan 

program kerja, kegiatan unit kerja dan mengontrol pelaksanaan program kerja sesuai 

dengan tujuan organisasi. 

 

2.4 LINGKUP KERJA SPI  

Lingkup kerja SPI mencakup:  

a. Menyusun program kerja pengawasan dengan melibatkan semua unsure dengan 

mempertimbangkan manajemen resiko serta disahkan oleh pimpinan PNL. 

b. Melakukan pengawasan kebijakan dan program untuk memastikan bahwa program dan 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana secara tepat, benar, konsisten dan 

didukung dengan sumber daya yang memadai pada semua unit kerja dalam bidang 

nonakademik di lingkungan PNL.  

c. Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian mencakup: Penyusunan 

formasi/pengadaan pegawai; Pengangkatan, penempatan dan mutasi/perpindahan 

pegawai; pengembangan pegawai (Reformasi Birokrasi/RBI); Kesejahteraan 

pegawai(pembayaran tunjangan kinerja); Pembinaan dan disiplin pegawai melalui 
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aplikasi kehadiran, e-SKP, dan e-LHKPN; dan Pemensiunan dan pemberhentian 

pegawai.  

d. Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan mencakup perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

e. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan dan penatausahaan. 

f. Melakukan Stock Opname untuk meyakini kebenaran dalam pencatatan pembukuan 

Fisik kas, Persediaan, Barang Iventaris/ Kekayaan Milik Negara, Pekerjaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

g. Memonitoring dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan aparat 

pengawasan internal dan eksternal 

h. Mendampingi dan Meriviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Pagu Definitif yang terbatas pada 

TOR/RAB dan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta 

kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

i. Meriviu PNBP sebagai pengawasan terhadap kebenaran jumlah dan sumber 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyetoran ke Negara 

j. Meriviu Penyerapan Anggaran Triwulan I,II,III,IV untuk mengetahui jumlah anggaran 

dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja Bansos pada APBN 

k. Meriviu Laporan Keuangan Semester I dan II untuk memberikan keyakinan terbatas 

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, 

pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP 

l. Mereviu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 

m. Meriviu SAKIP yang meliputi rncana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data 

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja 

n. Melakukan pengawasan berdasarkan perintah Direktur PNL untuk memberikan 

keyakinan yang memadai  

o. Menyusun hasil pengawasan secara periodik dan tahunan dan mengkomunikasikan 

hasilnya 

p. Memberikan rekomendasi kepada Direktur PNL 

 

 

BAB III 

STANDAR PENGAWASAN  

 

3.1   UMUM 

Standar pengawasan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas 

kinerja SPI dan hasil pengawasan. Standar pengawasan sangat menekankan pada 
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pentingnya loyalitas profesional auditor dan bagaimana auditor mengambil pertimbangan dan 

keputusan waktu melakukan pengawasan dan pelaporan.  

Hasil pengawasan internal yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan 

tugas manajemen unit kerja yang diaudit, maupun untuk pengawas eksternal.  

Standar pengawasan ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Unit SPI dan 

pengawas internal yang mencakup persyaratan mengenai:  

a. Profesionalitas SPI dan pengawas internal;  

b. Lingkup kerja pengawasan;  

c. Pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan;  

d. Pengelolaan unit SPI.  

 

3.2 PERSYARATAN PROFESIONALISME SPI  

 

A. Standar Independensi  

Dalam melaksanakan tugas, SPI harus independen dari aktivitas yang diawasinya. 

Untuk dapat melakukan hal itu, maka organisasi SPI  harus:  

1. Unit organisasi SPI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur PNL. Semua jajaran PNL dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk 

bekerja sama dengan SPI, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab 

pengawasan.  

2. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan bebas, 

baik secara organisatoris maupun secara pribadi terhadap unit kerja yang diawasi dan 

organisasinya. Dengan demikian dapat memberikan pendapat penting yang tidak 

memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit. 

3. Bersikap objektif, jujur terhadap diri sendiri dan yakin bahwa hasil-nya dapat 

diandalkan, dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Tidak boleh 

mengesampingkan pertimbangan–pertimbangan objektif yang ditemui dalam tugas 

pengawasan. 

4. 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 lain yang tidak berhak. 

 
B. Standar Keahlian 

Pengawasan internal haruslah dilaksanakan oleh SPI yang baik secara individu 

ataupun secara kolektif mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan 

yang seksama untuk bidang tugasnya. 

Tanggung jawab SPI untuk memenuhi standar kecakapan profesionalisme dengan 

mempertimbangkan penugasan tenaga pengawasan internal yang memenuhi syarat tuntutan 

tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas 

audit tersebut. 
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Pemenuhan kebutuhan 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. 

Menugaskan Tim pengawasan yang terdiri dari Ketua Tim Pengawasan dan Anggota 

Tim Pengawasan yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana supervisi yang baik 

mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengawasan, pelaporan pengawasan dan 

monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. 

Tanggung jawab auditor internal meliputi hal-hal sebagai berikut: 

• Kepatuhan kepada Standar Pengawasan dan Kode Etik Satuan Pengawas Intern. 

• Penguasaan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktek) disiplin ilmu tertentu 

yang berkaitan dengan tugas pengawasan. 

• Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis sehingga dapat berkomunikasi 

secara efektif dengan unit yang diawasi dan manajemen institusi. 

• Memelihara kemampuan teknis audit melalui diklat sehingga tetap mengikuti 

perkembangan standar, prosedur dan teknik audit institusi termasuk perkembangan 

aturan hukum yang menjadi dasar dan kriteria. 

• Menjaga & meningkatkan kemampuan profesionalisme dengan memperhatikan cakupan 

kerja audit, materialitas/signifikansi permasalahan, standar operasi yang dapat 

diterima/dipatuhi pelaksanaannya, tingkat kehandalan dan efektifitas pengendali-an 

sistem operasi yang ada, biaya audit dibandingkan potensi manfaat yang diperoleh, serta 

menjaga kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan KKN. 

 

3.3  PERSYARATAN LINGKUP KERJA PENGAWASAN 
 

A. Lingkup kerja pengawasan harus meliputi pengujian dan penilaian sebagai 

berikut: 

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketaaatan terhadap rencana 

kerja dan anggaran PNL yang telah ditetapkan. 

2. Kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian internal PNL dan kegiatan 

operasionalnya termasuk manajemen risiko. 

3. Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan 

biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 

 

B. Kegiatan tinjauan dalam pengawasan sistem pengendalian internal mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Pengawasan kehandalan SPI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai 

mampu untuk mencapai sasaran lembaga secara efisien dan ekonomis. 

2. Pengawasan efektivitas SPI bertujuan memastikan bahwa sistem dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun 

perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini. 
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3. Pengawasan terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian intern 

bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan lembaga dapat tercapai 

dengan optimal. 

 
C. Pelaksanaan pengawasan intern harus memastikan terdapatnya:  

1. Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan operasional lembaga. SPI 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 harus diuji apakah telah akurat, 

handal, tepat waktu, lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku.  

2. Kepatuhan terhadap kebijakan, Rencana Kerja dan Anggaran, prosedur dan peraturan 

perundang-undangan. Untuk itu SPI 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.  

3. Keamanan aset PNL, termasuk memeriksa keberadaan aset tersebut sesuai dengan 

prosedur yang benar.  

4. Efisiensi pemakaian sumber daya, untuk ini SPI harus memeriksa apakah: 

a. Standar operasi telah dibuat sehingga mampu untuk mengukur efisiensi dan 
penghematan yang dicapai. 

b. Standar operasi yang digunakan dapat dipahami dengan mudah dan baik serta 
dapat dilaksanakan secara efektif. 

c. Penyimpangan terhadap standar operasi dapat mudah diidentifikasi, dianalisis, 
dan dapat dilaporkan kepada penanggungjawab kegiatan untuk diambil langkah 
perbaikan. 

d. Terdapat kondisi dimana sarana yang digunakan di bawah standar, kerja yang non 
produktif, kelebihan/kekurangan tenaga kerja, penggunaan sistem/sarana yang 
kurang dapat dipertanggung jawabkan dari segi biaya. 

5. Hasil keluaran suatu kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

ingin dicapai. Untuk itu SPI harus memeriksa apakah: 

a. Program/operasi tersebut dilaksanakan sesuai rencana. 
b. Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh telah memadai dan 

sesuai dengan tujuannya. 
c. Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh, memang dapat dibandingkan 

dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan tujuannya. 
d. Temuan hasil pengawasan secara terpadu telah dikomunikasikan kepada 

pimpinan unit terkait untuk perbaikan. 

 

3.4   PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN   

Pelaksanaan pengawasan harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi temuan 

dan informasi pengawasan, pengkomunikasian hasil pengawasan, rekomendasi tindak lanjut 

pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pengawasan.  
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1. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab SPI maka perlu disusun perencanaan 

kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program dan sasaran PNL yang meliputi:  

a. Program kerja pengawasan untuk 5 tahun yang disesuaikan dengan Program 

Kerja PNL.  

b. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan untuk tahun berikutnya yang dijabarkan 

dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB), 

dan PKAT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang rutin dan program kerja 

pemeriksaan khusus (Pengawasan ISO dan Pengawasan GUG) yang non rutin. 

Termasuk dalam rencana ini adalah jadwal kerja pengawasan dan sasaran 

rencana pengembangan dan pemenuhan tenaga pengawas yang profesional.  

2. SPI harus merencanakan setiap pelaksanaan pengawasan dengan baik, untuk itu SPI 

harus mendokumentasikan rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Jenis dan luasnya cakupan kerja pengawasan yang akan dilaksanakan.  

b. Informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan. Bila perlu dilakukan 

peninjauan setempat guna memperoleh informasi mengenai praktek objek yang 

akan diawasi. Bila pernah diawasi maka perlu diperiksa bagaimana hasil 

pelaksanaan tindak lanjut yang pernah disarankan, dan bagaimana dampaknya 

terhadap pengawasan yang dilakukan.  

c. Sasaran pengawasan harus dinyatakan dengan jelas, sehingga SPI dapat 

mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus apa yang harus mendapatkan 

prioritas pengawasan. 

d. Penentuan prosedur teknik pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan 

bahwa pengawasan dapat mencapai sasaran. 

e. Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit, yang meliputi jumlah SPI dan bidang 

keahlian yang diperlukan, tingkat pengalaman yang diinginkan dan bila perlu 

menggunakan konsultan luar, sarana kerja yang dibutuhkan dan biaya 

pelaksanaan pengawasan. 

f. Mengkomunikasikan rencana pengawasan dengan pihak terkait terutama 

mengenai bentuk aktivitas, jadwal kegiatan, sumber daya yang diperlukan dan 

rencana survey awal sebelum audit dilaksanakan. 

g. Survey awal dimaksudkan untuk mengurangi risiko pengawasan dan hal-hal rawan 

yang perlu diantisipasi atau pendalaman lebih lanjut. 

h. Format rencana susunan laporan hasil audit dan rencana kepada siapa saja LHP 

tersebut didistribusikan. 

i. Mendapat persetujuan dari Pimpinan/Ketua SPI selaku penanggung jawab 

pengawasan sebelum pengawasan dimulai. 

3. Norma Pelaksanaan Pengawasan: 

Dalam melaksanakan pengawasan, SPI harus menggunakan prosedur dan teknik yang 

memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, evaluasi dan analisis informasi serta 

mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga: 



SPI Charter Politeknik Negeri Lhokseumawe 2020  

 

a. Semua informasi yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti 

faktual yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan pengawasan. 

b. Kepastian apakah prosedur dan teknik audit yang dipakai, termasuk metoda 

sampling, metoda pengklasifikasian hingga penarikan kesimpulan hasil temuan 

sesuai dengan sasaran pengawasan. 

c. SPI waspada terhadap situasi yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya 

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan yang tidak sah. 

d. Objektivitas dalam memulai pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan 

hasil temuan pengawasan tetap terjaga. 

e. Harus diperoleh bukti cukup, kompeten dan relevan sebagai dasar untuk 

menyusun pertimbangan kesimpulan serta saran tindak lanjut. 

f. Format Kertas Kerja Pengawasan (KKP)/Kertas Kerja Pengawasan (KKP) harus 

dibuat oleh SPI dan disimpan sebagai bahan analisis dan kesimpulan pengawasan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Cakupan lengkap dan jelas 

 Tampilannya rapi, jelas ringkas 

 Sistematikanya mudah dibaca dan dimengerti 

 Informasi yang disampaikan relevan dan tepat dengan tujuan pengawasan. 
 
4. NORMA PELAPORAN PEMERIKSAAN/MONITORING:  

Hasil Pemeriksaan dan Monitoring harus dilaporkan  kepada Ketua SPI dan selanjutnya 

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Direktur PNL/pemberi tugas dan unit 

yang diawasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

 Draft LHP yang berisi butir-butir kesimpulan dan rekomendasi harus direviu dan 

didiskusikan bersama tim pengawasan untuk menghindari kesalahpahaman.  

 LHP harus mengungkapkan gambaran singkat hasil pemeriksaan, kesimpulan yang 

merupakan opini SPI serta rekomendasi yang dibuat tertulis dan disampaikan kepada 

pejabat yang berwenang secara tepat waktu.  

 LHP harus bersifat objektif (tidak memihak), jelas (mudah dimengerti, logis, lugas dan 

sederhana), singkat (langsung ke inti masalah), konstruktif (membantu unit kerja kearah 

perbaikan daripada kritik), mengungkap hal-hal yang masih merupakan masalah yang 

belum dapat diselesaikan sampai audit berakhir, mengemukakan pengakuan atas 

suatu prestasi atau suatu tindak perbaikan. 

 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara tim audit dan auditee mengenai hasil 

temuan dan kesimpulan hasil audit, maka perbedaan pendapat ini harus diungkapkan 

dalam laporan hasil audit. 

 

5. NORMA TINDAK LANJUT: 

SPI harus menindaklanjuti LHP yang telah disetujui oleh Direktur PNL (pada lembar 

disposisi) untuk mendapatkan kepastian langkah yang tepat atas hasil temuan SPI yang telah 

dilaksanakan. Jika pimpinan unit kerja yang bersangkutan memutuskan untuk tidak mengikuti 
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saran tindak lanjut atas dasar suatu pertimbangan tertentu, maka SPI harus melapor kepada 

Direktur PNL 

 

3.5   PERSYARATAN PENGELOLAAN SPI  

a. SPI harus mempunyai uraian tertulis mengenai tujuan/tugas, wewenang dan tanggung 

jawab, kode etik yang dibuat dalam bentuk SPI Charter yang disahkan oleh Direktur 

PNL. 

b. SPI harus menerbitkan Buku Panduan Kerja SPI yang berisi: Kebijakan dan prosedur 

audit mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan penyelesaian LHP dan 

pemantauan hasil tindak lanjut, serta fungsi dan Peran Bagian Tata Usaha SPI.  

c. Selain hal tesebut di atas, SPI mempunyai:  

Buku Rencana kerja SPI yang sesuai dengan SPI Charter/Internal Control Charter yang 

berisi:  

 Tujuan, jenis macam kegiatan/program, jadwal pelaksanaan dan nama pengawas.  

 Ketentuan mengenai keberhasilan kinerja dan indikator kinerja kuncinya dari tiap 

kegiatan/program.  

 Rincian sumber dana/budget, peralatan, kegiatan diklat auditor dan lain-lain.  

d. SPI mempunyai program untuk pemenuhan kebutuhan SDM dan program 

pengembangannya yang meliputi:  

 Uraian tugas setiap jenjang auditor dan persyaratan.  

 Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap auditor dan staf SPI.  

 Penilaian kinerja, coaching dan konseling bagi tiap auditor dan staf sebagai bagian 

dari proses pengembangan profesionalisme.  

e. SPI harus mempunyai dan melakukan program jaminan mutu untuk dapat 

mengevaluasi kinerja unitnya dengan tujuan agar kinerja SPI telah terpenuhi sesuai 

dengan SPI Charter dan tujuan organisasi/lembaga, untuk itu SPI:  

• Melakukan supervisi dan pemberdayaan yang terus menerus sejak perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi laporan, hingga pemantauan tindak lanjut audit.  

• Melakukan reviu internal secara berkala bersama unit kerja dan tim terkait untuk 

menilai tingkat efektivitas pengawasan, kepatuhan auditor terhadap standar audit, 

kode etik serta ketentuan dan kebijakan lain. 

 

 

BAB IV 

KODE ETIK 

 

4.1 UMUM  

Hasil kerja SPI sangat ditentukan oleh hasil pengawasan internal. Pengawasan  

internal oleh SPI memang memberikan nilai tambah bagi institusi. Untuk keperluan ini maka 

perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para pengawas 

internal lebih dari tuntunan perundang-undangan. Kode etik ini mengatur prinsip dasar 



perilaku yang pelaksanaannya memertukan pertimbangan yang seksama dan masing-masing 
pengawas intemal. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan 
mendapat peningatan bahkan diberhentikan dari tugas pengawasan. 

4.2 STANDAR PERILAKU PENGAWAS INTERNAL 
engawas internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik sebagai berikut. 

a. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas audit 
b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, lembaga dan SP 
¢. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat 

merugikan profesi SPl atau lembaga 
d. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan lembaga atau yang 

mengalkibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara objektif. 
e. Tidak menenima imbalan/suap dan pihak manapun yang terkait dengan temoan 
f. Mematuhi sepenuhnya standar profesi $Pl, kebijakan institusi dan peraturan 

perundangan. 
g Memelihara dan mempertahank.an moral dan martabat audit. 
h. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan 

pribadi atau heal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan 
kerugian bagi institusi dengan alasan apapun 

l. Melapork.an semua hasil pengawasan material dengan mengungkapk.an kebenaran 
sesuai fakt.a yang ada dan tidak meryembunyikan hal yang dapal erugik.an institusl 
dan atau dapat melanggar hukum 

BAB V 
PENUTUP 

Demikian Panduan Pelaksanaan Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) ini disusun 
untuk dilaksanakan oleh seluruh pengawas intemal SPl dengan penuh rasa tanggung jawab 
Mas.a berlaku dan evaluasi 
1. SPI Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 02 Januani 2020 
2. SP\Charter ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan 
3. Evaluasi kinerja pengawasan intema/SP lakukcan setiap tahun 

di Buket Rat 
02 Januani 2020 

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe 
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