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LANDASAN HUKUM:  
Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi 

(1)  Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  merupakan kegiatan 
sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi 
secara berencana dan berkelanjutan. 

 

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      
dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan 
tinggi. 
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Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 
2016 Tentang SPM Dikti 

(1)  SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:  

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 
b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 
c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi  
d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan  
e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.  
 

(2)  Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
dilakukan melalui Audit Mutu Internal.  
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Perbedaan Pemantauan atau Monitoring dengan 
Evaluasi  

Pemantauan atau Monitoring 
 

Evaluasi  
 

Para pelaksana standar itu sendiri  
 

Bukan oleh para pelaksana standar  
 

Setiap saat dan sepanjang waktu 
berlangsungnya kegiatan  
 

Saat berakhirnya kegiatan pelaksanaan  

Mengetahui dan  mengawasi bagaimana 
dan sejauh mana isi standar (sedang) 
dilaksanakan agar tercapai atau 
terpenuhi isinya  
 

Tujuan :  
1. Evaluasi terhadap pelaksanaan   isi 

standar  
2. Evaluasi terhadap mutu dari isi 

standar itu sendiri  
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Tujuan dan Sasaran Audit Internal SPMI  

A.  

• Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan 
dengan SPMI di unit yang diaudit; dan/atau 

B. 

• Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi 
standar, manual,prosedur operasional baku; dan/ atau  

C. 

• Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam 
melaksanakan isi standar, manual, prosedur; dan/atau 

D. 

• Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur 
terpenuhi/tercapai  tidaknya isi setiap standar SPMI 
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Prinsip Dasar Audit Mutu Internal   

 
1. Sikap dasar auditor: Mempunyai sifat profesional. 
 
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang 
 objektif. 
 
3.    Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi  
     sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 
 
4.    Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat   

membuat kesimpulan audit. 
 
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam 
 menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. 

 



Auditee atau Auditan atau Pihak Yang Diaudit 

Pihak yang menjadi 
Auditee atau Auditan  

a. Program Studi; dan/atau  
b. Jurusan sebagai penyelenggaran program studi;dan/atau 
c. Fakultas;dan/atau 
d. Unit kerja selain fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi, 

misalnya biro, lembaga, dan kantor 
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Bidang atau Obyek Audit Internal SPMI   

• Obyek Audit SPMI : 

a.  Standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan secara 
 nasional menurut Undang-Undang (Standar Nasional 
 Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 

b.  Standar perguruan tinggi 

 

• Jika SN-Dikti yang menjadi patokan minimal, maka setidaknya 
audit internal harus dilakukan terhadap pelaksanaan ke-24 
SN-DIkti 
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SIAPA YANG MELAKSANAKAN AUDIT? 

• Unit khusus penjaminan mutu; 

• Para Auditor Internal yang telah memenuhi standar 
tertentu dan telah dilatih khusus untuk menjadi 
auditor internal SPMI. 

• Catatan: tidak mungkin orang yang bertugas 
melaksanakan standar bertindak sekaligus sebagai 
auditor internal terhadap pelaksanaan standar di 
lingkungan unit kerjanya sendiri. 
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Metode Audit Internal SPMI 

Metode Audit Internal SPMI dapat berupa: 
1. Tanya jawab langsung secara lisan antara auditor  dengan 

auditee, dengan berbekal pada sebuah  daftar pertanyaan atau 
program audit yang telah disiapkan sebelumnya, disertai 
dengan kewajiban bagi auditee untuk 
mengisi/menulis/menyiapkan instrumen tertulis tertentu.  

2. Sama seperti huruf a, tetapi auditee tidak wajib   mengisi 
borang audit; 

3. Tanya jawab, pengisian borang atau instrumen  audit, disertai 
dengan visitasi untuk memeriksa dan mencocokan antara  
pernyataan di dalam borang  dengan bukti faktual; 

4. Sama seperti huruf c, tetapi tanpa ada visitasi  sehingga 
pemeriksaan hanya dilakukan terhadap  dokumen tertulis saja 

11 



 
TEMUAN  AUDIT  

 

1. Mencapai Standar  - Standar ditingkatkan 

2. Melampaui – Standar ditingkatkan  

3. Belum mencapai – Perlu tindakan koreksi 

4. Menyimpang – Perlu tindakan koreksi  

 

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari 
standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) 
atau Ketidaksesuaian (KTS). 
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KeTidakSesuaian  

 
Temuan yang  belum mencapai, 

menyimpang dan tidak sesuai 

dengan standar atau  

persyaratan yang ditentukan PT 

K T S O B 
Observasi 

Temuan yang berpotensi 

menjadi ketidaksesuaian 

atau temuan yang dapat 

segera  

diperbaiki  

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT 
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Perlu ada  

TINDAKAN KOREKSI 

Ketidaksesuaian/Observasi  

14 



Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 

Permintaan perbaikan kepada auditee atas 
dasar laporan audit agar auditee 

menghilangkan  KTS atau penyebab KTS 
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Definisi 

Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab 

ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak 

diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal 

di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

 

Tindakan Koreksi 
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Cara mendapatkan Tindakan Koreksi   

 Mengidentifikasi akar masalah dari KTS. 

 Menganalisis semua penyebab terjadinya KTS. 

 Memilih metode yang sesuai untuk perbaikan dan 

mencegah pengulangan KTS. 

 Menerapkan langkah pengendalian. 

 Mendokumentasi tindakan koreksi yang dilaksanakan. 
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Tindakan Koreksi 



 Mengidentifikasi KTS (mengapa terdapat 

ketidaksesuaian dengan standar yang diacu). 

 Menjelaskan KTS kepada auditee. 

 Menyepakati tanggal penyelesaian perbaikan KTS 

(misalnya tidak lebih 4 minggu setelah diaudit).  

 

Langkah Konkrit Tugas Auditor dalam hal KTS 
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7. Peran dan Tugas Auditor Internal dalam Audit Internal SPMI  

Peran auditor internal bukan lagi sebagai interogator 
apalagi investigator terhadap auditee, bukan pula 

sebagai kolaborator bagi pihak  

Auditor berperan sebagai kolega sekaligus konsultan 

Auditor harus bersikap ‘Firm’ 
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 Auditor sebaiknya  

Mampu memberi pelayanan lebih baik 

dari yang diharapkan oleh auditee. 

Memberikan kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu hasil kerja auditee. 
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Auditor tidak boleh 
membantu menutupi 

kekurangan auditee, atau 
bahkan membenarkan 

sesuatu yang tidak sesuai 
dengan isi standar SPMI. 
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Peran dan tugas Auditor Internal dalam  
Audit Internal SPMI 



  

TERIMA KASIH 
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