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Satuan Pengawas internal (SPI) sesuai Permendagri 79 tahun 2018 dibentuk untuk pengawasan
dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. SPI ini berkedudukan langsung di bawah
pemimpin dan untuk membantu pemimpin dalam pengawasan internal.
SPI dibentuk dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan beban, kompleksitas
manajemen, dan volume dan/ atau jangkauan pelayanan. Tugasnya untuk membantu manajemen
dalam pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan,
menciptakan efisiensi dan produktivitas, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
menerapkan praktek bisnis yang sehat. Tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menjalankan
audit internal.
SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk:
1. Membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset rumah sakit.
2. Melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian intern, apakah cukup memadai
dan dilaksanakan sistem pengendalian intern yang diciptakan untuk dapat menjamin data-data
keuangan dapat dipercaya.
3. Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit
kegiatan rumah sakit.
Dalam menjalankan fungsinya SPI bertanggungjawab langsung kepada direktur rumah sakit.
Tanggung jawab SPI adalah melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi rumah
sakit, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh
unit kerja yang bersangkutan. Kemudian melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian
pengelolaan, pemantauan aktivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang keuangan,
operasi dan pelayanan, pemasaran, SDM, dan pengembangan. Selain itu SPI juga melakukan
penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi serta
melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh pimpinan.
SPI sama dengan Audit Internal pada perusahaan pada umumnya, Audit Internal adalah kegiatan
konsultasi dan assurance(jaminan/kepastian) yang independen dan obyektif, dirancang untuk
meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan.
Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan
pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
dan efisiensi dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (governance process).
Aktivitas auditor internal adalah untuk memastikan apakah lingkungan pengendalian internal
organisasi telah memadai, efektif, dan setiap orang di organisasi mengikutinya dalam aktivitas
kegiatan operasional sehari-hari.
Sedangkan sebagai wujud dari peran consulting service, auditor internal perlu membangun
lingkungan pengendalian yang efektif dan kondusif diantaranya mensosialisasikan pedoman
pengendalian internal dan memfasilitasi assessment terhadap sistem pengendalian internal.

Pekerjaan audit internal bukan hanya mengaudit, tetapi juga melakukan review, Kegiatannya
adalah:
1. Perencanaan audit dan pelaksanaan
2. Evaluasi
3. Perbaikan
Perbedaan audit eksternal dengan SPI adalah adanya perbaikan. SPI tidak hanya mencari
kesalahan, tetapi juga mencari solusi.
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