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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat institusi, visi dan misi, 

deskripsi narasumber, hasil pengumpulan data, dan analisa data dengan metode 

kualitatif. Penulis melakukan penelitian di 2 (dua) perguruan tinggi yaitu 

Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta dan Universitas Katolik Atma Jaya - 

Jakarta. 

 

4.1 Sejarah Singkat Institusi, Visi dan Misi 

1. Universitas Islam Indonesia 

a. Sejarah Institusi 

Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 

1364 H atau bertepatan dengan 8 Juli 1945 (40 hari sebelum 

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia), dengan nama 

Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. STI adalah cita-cita luhur 

tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika 

itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik Belanda. STI lahir untuk 

menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat 

pribumi. 

Dibidani oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta 

(Proklamator dan mantan Wakil Presiden RI), Moh. Natsir, Prof. 

KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, dll, menjadikan 
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STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional 

dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. 

Seiring hijrahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta, 

maka STI pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno 

pada tanggal 27 Rajab 1365 H atau bertepatan dengan tanggal 10 

April 1946 bertempat di nDalem Pangulon Yogyakarta. Untuk 

peningkatan peran dalam perjuangan, maka STI yang kala itu menjadi 

satu-satunya perguruan tinggi Islam, diubah menjadi universitas 

dengan nama University Islam Indonesia atau sekarang Universitas 

Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia, Al Jami‘ah 

Islamiyah Al Indonesiyah) pada tahun 1947. 

Realisasi perubahan STI menjadi UII didahului pembukaan 

kelas pendahuluan (semacam pra universitas) yang diresmikan pada 

bulan Maret 1948 di Pendopo nDalem Purbojo, Ngasem Yogyakarta. 

Sedangkan pembukaan UII (menggantikan STI) secara resmi 

diselenggarakan pada tanggal 27 Rajab 1367 H (bertepatan dengan 

tanggal 4 Juni 1948) bertempat di nDalem Kepatihan Yogyakarta dan 

mendapat kunjungan dari para menteri serta pejabat sipil dan militer 

lainnya. 

Dengan demikian, pada tanggal 27 Rajab (4 Juni 1948) 

hadirlah University Islam Indonesia yang merupakan wajah baru STI 

dan telah resmi beroperasi sejak tiga tahun sebelumnya di Negara 

Republik Indonesia. 
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Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 

1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 27 

Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M. Saat itu Universitas 

Islam Indonesia telah memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: 

1. Fakultas Agama 

2. Fakultas Hukum 

3. Fakultas Pendidikan 

4. Fakultas Ekonomi 

 

UII sebagai universitas swasta tertua di Indonesia, kemudian 

berkembang sangat pesat dengan lebih 22 fakultas cabang, tersebar 

diseluruh Indonesia (Surakarta, Madiun, Purwokerto, Gorontalo, 

Bangil, Cirebon dan Klaten) dengan pusatnya di Yogyakarta. 

Namun seiring dengan kebijaksanaan pemerintah bahwa cabang 

universitas harus ditiadakan, maka cabang-cabang ini kemudian 

tumbuh sebagai perguruan tinggi baru (baik negeri ataupun swasta) 

atau tergabung dengan perguruan tinggi negeri yang telah ada. 

Dalam perjalanan sejarahnya, secara tidak langsung UII 

mendorong tumbuh dan berkembangnya perguruan-perguruan tinggi 

di berbagai kota di Indonesia dan UII secara nyata menjadi bagian 

dari sejarah pendidikan nasional itu sendiri. 

Satu misi sederhana dalam kata namun berat, sangat berat, 

bahkan dalam kenyataannya yang teremban dalam perjalanan sejarah 
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ini adalah mewujudkan kata-kata Bung Hatta dalam pidato peresmian 

UII kala itu ―…di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama 

(religion) dengan ilmu (science) dalam kerjasama yang baik untuk 

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat…” 

b. Visi dan Misi 

- Nilai Dasar UII adalah kepaduan nilai pengabdian (ibadah) dan 

nilai keunggulan (ekselensi) yang dijadikan landasan utama dalam 

membangun visi dan misi UII. 

- Visi UII adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai 

rahmatan lil'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan dan 

risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, dan dakwah Islamiyah. 

- Misi UII adalah menegakkan Wahyu Illahi dan Sunnah Nabi 

sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam 

semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu, teknologi, 

budaya dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk 

cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa dan 

berakhlak mulia, yang mempunyai keunggulan dalam keilmuan 

keislaman, kepemimpinan, keahlian profesional dan kemandirian, 

berilmu amaliah, dan beramal ilmiah. 

- UII bertujuan : 

a. Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang 

berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu 
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keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai islami serta 

berdaya saing tinggi. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, budaya dan seni yang berjiwa Islam. 

c. Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik 

Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridlo Allah 

SWT. 

d. Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan 

oleh warga UII dan masyarakat. 

 

2. Universitas Katolik Atma Jaya 

a. Sejarah Institusi 

Unika Atma Jaya merupakan buah gagasan yang dibahas pada 

rapat para Uskup se-Jawa pada Juni 1952. Dalam pertemuan itu 

diutarakan kemungkinan pembentukan suatu perguruan tinggi Katolik 

di Indonesia. Di Jakarta gagasan itu terwujud sejak didirikannya 

Yayasan Atma Jaya oleh sekelompok cendekiawan muda Katolik 

pada tanggal 1 Juni 1960. Yayasan inilah yang kemudian mendirikan 

sebuah perguruan tinggi Katolik dengan nama Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya. Mereka antara lain: Ir. J.P. Cho, Ir. Lo Siang 

Hien-Ginting, Drs. Goei Tjong Tik, I.J. Kasimo, J.B. Legiman, S.H., 
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Drs. F.X. Seda, Pang Lay Kim, Tan Bian Seng, Anton M. Moeliono, 

St. Munadjat Danusaputro, J.E. Tan, Ben Mang-Reng Say. 

Pada tahun-tahun awal, Unika Atma Jaya dibantu oleh para 

suster Ursulin, dengan menyediakan ruang kuliah di kompleks 

persekolahan Ursulin, di Jalan Lapangan Banteng Utara dan kompleks 

Santa Theresia, Menteng. Sejak tahun 1967, Atma Jaya berangsur-

angsur menempati kampus di Jalan Sudirman yang terkenal dengan 

nama kampus Semanggi. Selanjutnya menempati kampus Pluit, di 

Jakarta Utara untuk Fakultas Kedokteran (FK), Rumah Sakit Atma 

Jaya (RSA), dan Rumah Duka Atma Jaya. 

Atma Jaya berarti Rohlah yang jaya. Roh yang jaya memberi 

semangat untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan. Keunggulan 

akademis dan lulusan professional adalah orientasi utama. 

Kini, Unika Atma Jaya telah memiliki delapan fakultas dengan 

tujuh belas program studi untuk program sarjana (S1) dan Program 

Pasca Sarjana dengan tujuh program magister: Magister Manajemen 

(MM) dan Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris (LTBI) pada 

tahun 1992, Magister Profesi Psikologi pada 2005, Magister 

Bioteknologi pada 2011, Magister Sains Psikologi,  Magister Ilmu 

Hukum pada 2012 dan Magister Teknik Mesin pada 2013 serta satu 

program doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris (LTBI) pada tahun 

2002. Untuk program sarjana (S1): Fakultas Ekonomi (FE) dan 

Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi 
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(FIABIKOM) berdiri pada tahun 1960, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Teknik (FT) tahun 1961, Fakultas 

Hukum (FH) tahun 1965, Fakultas Kedokteran (FK) tahun 1967, 

Fakultas Psikologi (FP) tahun 1992 dan Program Magister Profesi 

Psikologi tahun 2005, serta Fakultas Teknobiologi (FTb) tahun 2002. 

 

b. Visi dan Misi 

VISI 

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan 

akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional yang 

secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

  

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk 

pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS) 

3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk 

kepentingan masyarakat. 

4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam 

suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 
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4.2  Struktur Organisasi 

1. PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

 

Gambar IV.1 

Struktur Organisasi PHK PKPD UII 

 

 

 

Penanggung jawab program adalah Rektor Universitas Islam Indonesia. 

Ketua Pelaksana Program adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam. Koordinator Administratif Keuangan yang semula dijabat langsung 

oleh Wakil Dekan, digantikan pegawai lain agar lebih fokus untuk menangani 

administrasi keuangan program.  
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Direktur Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 

Direktur Eksekutif  membawahi oleh Koordinator Program, Koordinator 

Pengadaan Barang dan Jasa serta Koordinator Administrasi dan Keuangan., 

serta beberapa staf pendukung. Koordinator Program dibantu oleh lima 

koordinator lain, sedangkan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa, dan 

Koordinator Administrasi Keuangan memiliki staf untuk mengelola 

kegiatannya. 

Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal)  PHK-PKPD Universitas 

Islam Indonesia dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Rektor 

dengan SK Rektor No 973/SK-Rek/DOSDM/X/2010. Monevin beranggotakan 

personal BPM (Badan Penjamin Mutu) tingkat universitas. BPM adalah unit 

pelaksana SPM (Sistem Penjaminan Mutu) di lingkungan Universitas Islam 

Indonesia yang berfungsi untuk mengelola, mengevaluasi, memonitor dan 

mengawal kinerja lembaga pendidikan tinggi secara sistematis.  

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia juga memiliki 

lembaga audit. Lembaga Audit Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam 

Indonesia terdiri dari Audit Keuangan dan Audit Manajemen. Kedepannya, 

Badan Penjamin Mutu dan Lembaga Audit akan disatukan agar dapat 

melaksanakan audit internal secara lebih komprehensif. 
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2. PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Gambar IV.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pelaksana Program adalah Dekan FKUAJ dan Wakil Direktur 

Eksekutif yang sebelumnya sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif. 

Bendahara dijabat oleh Wakil Dekan 2. Pelaksanaan kegiatan PHK PKPD 

sehari-hari dikoordinasi oleh Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab 

langsung kepada Dekan. Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa koordinator 

yang bertanggung jawab dalam bagian pengelolaan program, bagian 
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monitoring dan evaluasi, bagian pengadaaan barang dan jasa, bagian 

keuangan, serta beberapa staf pendukung.  

Untuk mengoptimalkan struktur yang telah ada, bagian monitoring dan 

evaluasi dilakukan oleh Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) tingkat Fakultas 

yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPJM) tingkat Universitas.  

Demikian pula bagian Keuangan dilakukan oleh Wakil Dekan II. Dalam 

melakukan tugasnya Wakil Dekan II berkoordinasi dengan Wakil Rektor II di 

tingkat Universitas. Pelaksanaan masing-masing program berada di bawah 

tanggung jawab seorang Person in Charge (PIC) dan dibantu oleh Penanggung 

jawab Aktivitas. Pengelola di tingkat FK berkoordinasi dengan pengelola di 

tingkat Universitas secara rutin.  

Aspek-aspek penyelengaraan proyek, seperti pengadaan barang dan 

jasa, keuangan, penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal 

terintegrasi dengan unit-unit dan struktur yang telah ada di UAJ, yaitu Biro 

Pengelola Prasarana dan Sarana, Biro Akuntansi, dan LPjM. Integrasi dari 

struktur-struktur yang ada antara lain terlihat pada beberapa SK pengadaan 

yang melibatkan unsur-unsur Universitas yang memang telah berpengalaman 

di bidangnya. 

 

4.3 Deskripsi Narasumber 

Wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan sumber-sumber yang 

berkaitan langsung dengan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) PHK 
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PKPD di Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta dan Universitas Katolik Atma 

Jaya - Jakarta. 

Adapun pihak narasumber dari Universitas Islam Indonesia adalah sbb: 

1. Tim Monevin 

2. Dekan Fakultas Kedokteran 

3. Direktur Eksekutif  

4. Staf Keuangan 

Sedangkan narasumber dari Universitas Katolik Atma Jaya – Jakarta 

adalah sbb: 

1. Tim Monevin 

2. Direktur Eksekutif  

 

4.4 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. 

Metode yang digunakan yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara dan observasi 

partisipasi. 

Data-data yang didapatkan oleh penulis adalah : 

1. Sejarah Singkat Institusi, Visi dan Misi 

2. Program Kerja Tim Monevin 

3. Berita Acara Audit BPKP 

4. Tindak Lanjut Temuan 

5. Struktur Organisasi  

6. Laporan Akhir Proyek 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

a Monitoring/Pendampingan

b Evaluasi

c Pelaporan 

d Distribusi laporan

a Monitoring/Pendampingan

b Evaluasi `

c Penyiapan Laporan

d Penyerahan Laporan Reviewer

e Diskusi tim reviewer

f Pembuatan Laporan

g Distribusi laporan

6

a Monitoring/Pendampingan

b Evaluasi

c Penyiapan Laporan

d Penyerahan Laporan Reviewer

e Diskusi tim reviewer

f Pembuatan Laporan `

g Distribusi laporan

Pendampingan Monev Eksternal

7

a Monitoring/Pendampingan

b Evaluasi

c Penyiapan Laporan

d Penyerahan Laporan Reviewer

e Diskusi tim reviewer

f Pembuatan Laporan

g Distribusi laporan

h Pendampingan Monev Eksternal

Monev tengah

Monev Periodik

Monev akhir

5 12
No

6 7

Rencana Kerja Rinci Oleh Pelaksana dan 

diskusi dengan Tim Monev

11

Penyamaan persepsi Tim Monev dan 

Pengelola Program

12
Kegiatan

Pembentukan Tim Monev

Penyusunan Rencana Kerja

Workshop Tim Monev

4 8 9 10

Monev awal

1 2 3

4.5 Pembahasan Hasil Pengumpulan Data 

4.5.1 Perbandingan program kerja Tim Monevin Keuangan PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Atma Jaya. 

a. Program Kerja Monevin PIU PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

Program Kerja Tim Monevin merupakan program kerja 

keseluruhan dalam lingkup Monevin. Tidak ada program kerja khusus 

yang disusun oleh Tim Monevin Keuangan PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia. 

Program kerja tsb dirincikan dalam Jadwal Rencana Kegiatan 

Monevins sbb: 

Tabel IV.1 

Program Kerja Monevin PHK PKPD UII Tahun 2013 
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b. Program Kerja Monevin PHK PKPD Universitas Atma Jaya 

Program Kerja Monevin PHK PKPD Universitas Katolik 

Atma Jaya tidak terarsip dengan rapi sehingga tidak dapat ditemukan 

oleh Tim Monevin. 

Dari keterangan narasumber, peneliti mendapatkan point-point 

program kerja sbb: 

1. Pendampingan Rutin kepada Manejemen Program 

2. Audit/Monev (Monitoring dan Evaluasi) Tengah Tahun 

3. Audit/ Monev (Monitoring dan Evaluasi)  Akhir Tahun 

4. Pendampingan Monev (Monitoring dan Evaluasi)  Eksternal  

 

4.5.2 Perbandingan implementasi program kerja Monevin PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya 

a. Implementasi Program Kerja Monevin PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia 

Narasumber 1 menerangkan, ―Kita sering terlewat program 

kerjanya, jadi digabung-gabung realisasinya. Harusnya monev-nya 

kan per triwulan tapi seringnya digabung. Kemarin kita terlambat juga 

penyusunan Tim Monevinnya. Jadi program sudah jalan kita belum 

bekerja, karena ada pergantian struktural.‖ 

Dari penulusuran dokumen Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tim 

Monevin diperoleh data realisasi program kerja sbb: 
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1. Koordinasi Awal dan Rencana Kerja Tim 

Koordinasi ini dilakukan pada tanggal 4 Maret 2013. Jumlah 

peserta yang hadir sebanyak 6 (enam) orang dari 10 (sepuluh) 

anggota Monevin. 

2. Persiapan Visitasi Monev Eksternal PHK PKPD 

Koordinasi ini dilakukan dua kali pada tanggal 2 Oktober 2013 

dan 22 Oktober 2013. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 5 

(lima) orang pada tanggal 2 Oktober 2013 dan 3 (tiga) orang 

pada tanggal 22 Oktober dari 10 (sepuluh) anggota Monevin. 

3. Pendampingan Visitasi Monev Eksternal PHK PKPD 

Koordinasi ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2015. Jumlah 

peserta yang hadir sebanyak 8 (enam) orang dari 10 (sepuluh) 

anggota Monevin. 

 

b. Implementasi Program Kerja Monevin PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan kegiatan 

Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran maupun Universitas. 

Kegiatan Monevin tersebut dengan demikian menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin di Universitas dan Fakultas. 

Audit Monevin dari kegiatan PHK-PKPD untuk tahun 2013 

dilaksanakan 2 (dua) kali. 
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Selain kegiatan audit, program kerja lain yang direncanakan 

oleh Tim Monevin menurut narasumber kedua sudah terlaksana 

dengan baik. Program kerja tersebut antara lain: 

1.  Pendampingan Rutin 

2. Persiapan Monev Eksternal 

3. Pendampingan Monev Eksternal 

 

c. Perbandingan Implementasi Program Kerja 

Setelah dilakukan wawancara dan penulusuran dokumen, 

diperoleh data bahwa kegiatan Monevin di PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia terlaksana 4 kali dan kegiatan Monevin di PHK 

PKPD Universitas Katolik Atma Jaya baru 2 kali. 

Program Kerja Monevin PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia yang terlaksana yaitu Penyusunan Rencana Kerja dan 

Pendampingan Monev Eksternal. Program Kerja yang lain tidak 

terlaksana. Sedangkan untuk penyusunan laporan, Monevin lebih 

banyak meminta data dari manajemen program tanpa melakukan 

pendampingan intensif dan evaluasi mendalam terlebih dulu. 

Sedangkan Monevin Universitas Katolik Atma Jaya 

melakukan dua kali audit pada tahun 2013 dalam rangka monev 

tengah tahun dan monev akhir tahun. Program kerja lain semua sudah 

terlaksana tetapi tidak ada dokumentasi yang rapi atas pelaksanaan 

program kerja tersebut. 
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4.5.3 Efektivitas Implementasi Monevin PIU PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya. 

a. Efektivitas Monevin 

Narasumber ketiga pada Universitas Islam Indonesia 

mengatakan, ―Monev di awal-awal proyek masih kita rasakan 

pendampingannya. Namun mulai tahun kedua dan seterusnya, 

pendampingan sudah menurun intensitasnya, bahkan tidak terasa 

pendampingannya.‖ 

Sedangkan narasumber kedua pada Universitas Katolik Atma 

Jaya mengatakan, ―Kami di manjemen program terbantu dengan 

Monevin. Karena didampingi gitu.‖ 

Dari uraian narasumber kedua universitas tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Monevin di PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia kurang efektif karena kurangnya pendampingan 

terhadap Manajemen Program. Sedangkan Monevin di PHK PKPD 

Universitas Katolik Atma Jaya cukup efektif dengan adanya 

pendampingan kepada Manajemen Program. 

Meskipun audit resmi dari Monevin PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya baru dilakukan 2 kali dalam Tahun Anggaran 

2013, pendampingan rutin selalu dilakukan oleh Monevin yang 

merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik 

AtmaJaya. 
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b. Aspek-Aspek Pendukung Kinerja Monevin 

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi peneliti, ada 

beberapa aspek penting yang mendukung kinerja Tim Monevin. 

Beberapa aspek yang disampaikan informan adalah sbb: 

1. Kompensasi (Imbalan Kerja) 

Tim Monevin PHK PKPD merupakan staf pengajar 

(dosen) di universitas, sehingga Tim Monevin telah mendapatkan 

gaji pokok sebagai staf pengajar. Honorarium yang diberikan 

kepada Tim Monevin merupakan kompensasi tambahan atas 

tugas yang diberikan universitas terkait Tim Monevin hibah. 

Tidak ada ketentutan baku dari CPCU Dikti yang 

mengatur besarnya honorarium Tim Monevin. Manajemen 

program hibah diberikan kebebasan menentukan besarnya 

honorarium Tim Monevin dengan mempertimbangkan kebijakan 

internal yang berlaku di universitas. 

Honorarium Tim Monevin berasal dari DRK (Dana 

Rekening Khusus) Komitmen yaitu dana pendamping yang 

bersumber dari universitas sebagai bentuk komitmen untuk 

mendukung keberlangsungan program hibah. Universitas 

dihimbau untuk menyediakan DRK Komitmen minimal 10% dari 

total dana hibah yang diterima dari pemerintah. 

Karena merupakan dana yang bersumber dari internal 

universitas, CPCU Dikti tidak mengatur honorarium Tim 
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Monevin tersebut, baik dari besarnya honorarium maupun termin 

pembayaran. 

- PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

Manajemen Program PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

memberikan honorarium kepada Tim Monevin dalam dua 

termin, yaitu pertengahan tahun dan akhir tahun. Besarnya 

honorarium yang diberikan kepada Tim Monevin senilai Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun. Honorarium 

tersebut dibayarkan melalui transfer ke rekening Tim 

Monevin. Hal tersebut sesuai dengan panduan dari CPCU 

Dikti yang mengharuskan pembayaran transaksi di atas Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui bank, tidak dibayarkan 

secara tunai. 

 

Pembagian honorarium kepada seluruh staf Tim Monevin 

diserahkan Manajemen Program kepada Tim Monevin 

sepenuhnya. Manajemen Program hanya mencatat 

pengeluaran untuk Honorarium Tim Monevin sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dalam 

pembukuannya tanpa rincian per orang. 

 

Menanggapi besarnya honorarium Tim Monevin, narasumber 

2 di PHK PKPD Universitas Islam Indonesia mengatakan: 
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―Jadi kalau Tim Monevin ada sepuluh personil, setahun 

lima puluh juta, per bulan sekitar Rp 400.000,00 per 

orang. Hmm..saya rasa kurang ya honornya, perlu 

dinaikkan.‖ 

 

Seperti yang dikatakan Narasumber 2, Narasumber 4 pun 

merasa honorarium yang diterima Tim Monevin kurang sesuai 

dengan tanggung jawabnya: 

―Kalau mereka bekerja sesuai jobnya, kurang honor 

segitu.‖ 

 

- PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Berbeda dengan kebijakan PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia, PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

memberikan honorarium kepada Monevin setiap bulan, yaitu 

sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Karena Monevin di PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya hanya satu orang, honorarium tersebut sepenuhnya 

menjadi hak satu orang yang bertanggung jawab di Monevin 

tsb. 

 

Berkomentar tentang honorarium Tim Monevin, Narasumber 

1 PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya menyebutkan: 

"Besaran honorarium yang saya terima Rp. 2.500.000,-

/bulan. Layak tidaknya besaran honor tersebut sangat 

relative bagi masing-masing orang. Menurut saya 

cukup layak jika dibandingkan dengan honor-honor 

pejabat structural lainnya di lingkungan Unika Atma 

Jaya.‖ 
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Keterangan Narasumber 1 yang menerangkan bahwa besarnya 

honorarium Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya sudah cukup layak juga dikuatkan oleh Narasumber 2: 

―Honornya sekitar tiga setengah juta apa dua 

setengahjuta per bulan. Saya rasa cukuplah.‖ 

 

- Perbandingan Kompensasi PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Data yang didapat dari PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Unika Atma Jaya, terlihat 

perbedaan honorarium yang sangat mencolok antara 

keduanya. Honorarium tiap person pada PHK PKPD 

universitas Islam Indonesia sekitar Rp 400.000,00 per bulan 

sedangkan honorarium monevin PHK PKPD Unika Atma 

Jaya sebesar Rp 2.500.000,00. Jika dibandingkan, 

honorarium  monevin  PHK PKPD Unika Atma Jaya 6.25 

kali lebih besar daripada honorarium tiap orang di Monevin  

pada PHK PKPD universitas Islam Indonesia. Ninuk 

Muljani mengemukakan, karyawan akan merasa puas dan 

meningkatkan kinerjanya jika kompensasi yang diberikan 

sesuai dengan keadilan. Tanggung jawab monevin cukup 

berat untuk mengontrol dan mendampingi program hibah. 

Kompensasi yang diberikan Universitas Islam Indonesia 
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menurut narasumber kurang sesua dengan beratnya 

tanggung jawab Monevin. 

 

2. Kompetensi 

Tugas berat yang diberikan pada Tim Monevin untuk 

melakukan pendampingan terhadap program hibah perlu 

didukung dengan kompetensi yang memadai. Monitoring dan 

evaluasi internal yang dilaksanakan bermaksud memastikan 

target sasaran program hibah tercapai. 

CPCU Dikti memberikan pedoman kualifikasi personal 

Tim Monevin yang tertuang dalam Project Managemen Manual 

Health Professional Education Quality Project (HPEQ). Adapun 

kualifikasi kompetensi tersebuta adalah: 

 Mempunyai pendidikan minimal D3, terutama 

dalam bidang manejemen/perencanaan 

 Berpengalaman dalam proyek-proyek dengan 

proyek-proyek pemerintah sebagai staf monitoring 

dan evaluasi atau konsultan. 

Kualifikasi yang ditetapkan oleh CPCU Dikti diharapkan 

menjadi acuan bagi manejemen program untuk menyeleksi 

kompetensi personal yang akan ditunjuk sebagai Tim Monevin. 
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- PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

Tim Monitoring PHK PKPD Universitas Islam Indonesia yang 

berjumlah 10 (sepuluh) orang memiliki keahlian masing-

masing. Pada awalnya, formasi keahlian Tim Monevin cukup 

ideal untuk mendampingi proyek hibah. Ada staf monevin 

yang ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa, keuangan 

dan program akademik. 

 

Namun seiring perjalanan proyek, terjadi beberapa kali 

pergantian personal, termasuk Staf Monevin Keuangan.  

 

Ada dua orang staf Monevin Keuangan. Semuanya merupakan 

staf edukatif (dosen) yang masih memiliki tanggung jawab 

akademik di universitas. Karena kesibukan salah seorang staf 

Monevin Keuangan, hanya satu orang staf Monevin yang 

terlibat di proyek. Satu staf Monevin Keuangan tersebut tidak 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi ataupun 

ekonomi seperti yang dituturkan narasumber 1: 

―Saya orang tehnik, nggak faham betul pembukuan, 

alur keuangan proyek juga. Dulu ada workshop 

Monevin dari DIKTI, tapi nggak ada yang khusus 

keuangan. Saya juga nggak diikutkan waktu itu. Cuma 

sekali seumur proyek workshopnya.‖ 

 

Padahal latar belakang pendidikan akuntansi sangat diperlukan 

untuk menunjang kompetensi Monevin Keuangan. 
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Narasumber 4 menyampaikan bahwa Monevin Keuangan 

tidak memahami keuangan proyek: 

―Saya rasa kok Monevin tidak terlalu paham tentang 

keuangan proyek ya. Kayaknya kan bukan orang 

akuntasi. Pembukuan saya cuma dicek sekali. Laporan 

IFR juga tidak dicek.‖ 

 

Narasumber 3 mengatakan: 

―Setahu saya memang di UII monevin keuangan tidak 

harus punya background akuntansi, yang penting 

pernah punya pengalaman di proyek-proyek 

sebelumnya. Saya tidak tahu mereka ada workshop 

khusus keuangan atau tidak.‖ 

 

- PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

merupakan staf edukatif (dosen) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Katolik Atma Jaya yang juga tidak memiliki latar 

belakang akuntansi. Satu orang yang ditunjuk sebagai 

Monevin proyek bertanggung jawab terhadap seluruh unit di 

proyek tersebut, terkait keuangan, pengadaan barang dan jasa, 

program internal di PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya maupun program-program di beberapa universitas 

binaan. 

 

Terkait tanggung jawab penuh yang dilaksanakan seorang diri, 

Narasumber 1 menyampaikan: 
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―Berat jika sistemnya belum berjalan dengan baik, tapi 

karena systemnya sudah berjalan cukup baik maka 

tugas monevin menjadi lebih mudah.‖ 

 

Meskipun tidak memiliki latar belakang akuntansi, 

Narasumber 2 menilai bahwa Monevin paham dengan 

keuangan proyek: 

―Monevin paham dengan keuangan proyek. Memang 

nggak ada background akuntansi. Tapi orangnya 

sangat jeli dengan keuangan. Banyak dokter disini jadi 

canggih keuangan karena proyek memaksa kita tahu 

keuangan. Ada workshop juga disini.‖ 

 

- Perbandingan Kompetensi PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Monevin Keuangan PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

dan PHK PKPD Unika Atma Jaya sama-sama tidak memiliki 

latar belakang pendidikan dari keuangan/ akuntansi. Monevin 

Keuangan PHK PKPD Universitas Islam Indonesia berlatar 

belakang pendidikan tehnik sedangkan Monevin PHK PKPD 

Unika Atma Jaya berlatar belakang pendidikan kedokteran. 

Hal ini tentu menjadi hambatan dalam memahami pembukuan 

akuntansi dan alur keuangan. Apalagi untuk memahami 

pembukuan, laporan keuangan dan alur keuangan proyek yang 

cukup rumit dan lebih spesifik dibandingkan pembukuan, 

laporan keuangan & alur keuangan pada umumnya.  
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Unika Atma Jaya memahami kesulitan monevin yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan keuangan. Oleh karena itu, 

ada workshop yang diselenggarakan oleh Unika Atma Jaya 

agar monevin dapat memahami pembukuan dan alur keuangan 

proyek. Selain itu, Unika Atma Jaya juga telah menjalankan 

system yang mempermudah monevin dalam bekerja. 

 

Sedangkan di Universitas Islam Indonesia tidak 

menyelenggarakan workshop untuk Monevin. Monevin hanya 

mengikuti satu kali workshop yang diselenggarakan oleh 

CPCU. Tidak semua tim monevin mengikuti workshop 

tersebut. Tanpa latar belakang pendidikan akuntansi dan 

workshop keuangan yang rutin, monevin keuangan PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia mengalami kesulitan untuk 

menjalankan fungsinya. 

 

Keith Davis dalam Mangkunegara mengatakan bahwa 

kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan realiti, artinya karyawan yang memiliki IQ 

diatas rata- rata dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil untuk mengerjakan pekerjaannya, 

maka akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang 
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diharapkan, oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

 

Meskipun pemilihan Monevin Keuangan di PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya sudah memenuhi kualifikasi yang 

ditetapkan CPCU Dikti, tetapi kompetensi dalam bidang 

akuntansi perlu menjadi rekomendasi dalam pemilihan Staf 

Monevin Keuangan. Selain itu, diperlukan workshop khusus 

keuangan secara berkala agar Monevin dapat meningkatkan 

kompetensinya dalam keuangan proyek. 

 

3. Budaya Organisasi 

Basis keagamaan yang berbeda di dua universitas obyek 

penelitian, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Katolik 

Atma Jaya, yaitu Islam dan Katolik, melahirkan budaya 

organisasi yang berbeda pula pada keduanya. 

Selain dari nilai agama yang diyakini, perbedaan budaya 

organisasi juga dipengaruhi oleh karakter individu yang 

berhimpun di dalamnya. Karakter individu terbentuk dari 

keluarga masing-masing dan lingkungan organisasinya yang 

menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. 
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- Universitas Islam Indonesia 

Islam mengajarkan pemeluknya untuk bersungguh-sungguh 

dalam bekerja. Kesungguhan, kerja keras, totalitas, amanah, 

jujur dan nilai-nilai kebaikan lain yang diajarkan Islam dalam 

bekerja tidak hanya sekedar untuk mendapatkan prestasi kerja 

dunia, tapi juga dalam rangka beribadah kepada Allah. 

 

Universitas Islam Indonesia yang memiliki visi menjadi 

rohmatan lil ‗alamin, berupaya menumbuhkan budaya 

organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun dalam 

implementasinya, para narasumber menuturkan bahwa nilai-

nilai Islam belum menjadi budaya organisasi di kalangan 

pegawai. 

 

Narasumber 2 mengatakan: 

―Islam menekankan bahwa setiap amalan itu bisa 

bernilai ibadah, tergantung naitnya. Di UII, setiap 

pegawai diharapkan memiliki etos kerja yang baik, 

dengan menekankan pada nilai-nilai keislaman, jujur, 

amanah, loyalitas, bersungguh-sungguh dan 

semacamnya. Untuk dosen dan pegawai tetap, setahu 

saya selalu ada orientasi atau semacam penataran untuk 

pegawai baru, termasuk mengkaji ayat-ayat Al Qur‘an. 

Yang kemarin-kemarin sih beberapa pegawai masih 

belum bisa mempraktekkan etos kerja yang baik tsb, 

misal masih terlambat atau diberi amanah tidak bisa 

selesai tepat waktu.‖ 
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Orientasi bekerja untuk ibadah juga belum tercermin dari 

kinerja pegawai. Sebagian besar pegawai masih beroerientasi 

materi saja dengan mengejar tambahan honorarium dari Surat 

Tugas yang didapatkan. Disampaikan oleh Narasumber 1: 

―Ya sering memang ST numpuk di satu orang. Ya 

memang karena orang itu yang kompeten, jadi beban 

kerjanya banyak. Ada-lah honorarium dari ST itu.‖ 

 

- Universitas Katolik Atma Jaya 

Agama Katolik juga mengajarkan pemeluknya untuk bekerja 

secara totalitas sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. Terkait 

budaya organisasi di Universitas Katolik Atma Jaya, 

Narasumber 1 mengatakan: 

Nilai-nilai keagamaan itu telah menjadi budaya 

kerja pada sebagian besar staf di FKUAJ dan juga 

tertanam dari keluarga saya. Kerja adalah sebuah 

ibadah. Artinya, dengan bekerja, orang semakin 

menjadi manusiawi. Penanaman nilai-nilai tersebut 

dimulai pada saat pelatihan bagi staf pendidik maupun 

staf kependidikan yang baru bergabung di Unika Atma 

Jaya, kegiatan rekoleksi, maupun misa. Hal ini juga 

menjadi bagian visi, misi dan tujuan Unika Atma 

Jaya.‖ 

 

Teladan dari pimpinan untuk tulus bekerja menjadi inspirasi 

pegawai untuk mencontohnya. Pimpinan juga menetapkan 

kebijakan tidak membiasakan memberikan tambahan 

honorarium bagi pewagai yang memperoleh tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh instansi. Seperti yang disampaikan oleh 

Narasumber 2: 

 ―Kita nih nggak ada tambahan honor dari tugas-

tugas. Ya sudah kerja saja. Hpeq diperpanjang sampai 

2014, kita juga udah nggak dapat apa-apa. Melihat 



 
 

132 
 

pimpinan kerja dengan tulus, lurus banget, kita 

ikutlah. Kaki pimpinan cuman disini, totalitas di Atma 

Jaya. ‖ 

 

- Perbandingan Budaya Organisasi Universitas Islam Indonesia 

dan Universitas Katolik Atma Jaya 

Dari penuturan narasumber Universitas Islam Indonesia, 

beberapa point penting yang disampaikan antara lain: 

1. Surat Tugas sering menumpuk di salah satu pegawai. 

2. Ada tambahan honorarium dari Surat-Tugas yang 

didapatkan. 

3. Islam menekankan bahwa setiap amalan bernilai ibadah dan 

penganutnya diharapkan memiliki etos kerja yang baik. 

4. Universitas Islam Indonesia telah berupaya menanamkan 

nilai-nilai Islam kepada pegawainya melalui penataran-

penataran. 

5. Nilai-nilai Islam belum terimplementasi menjadi budaya 

kerja di lingkungan Universitas Islam Indonesia.  

 

Sedangkan point penting yang disampaikan narasumber dari 

Unika Atma Jaya antara lain: 

1. Tidak ada ada tambahan honorarium bagi karyawan yang 

mendapatkan tugas-tugas lain. 

2. Adanya teladan dari pimpinan untuk totalitas dalam 

bekerja. 
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3. Agama Katolik mengajarkan bahwa kerja adalah ibadah, 

artinya dengan bekerja orang menjadi manusiawi. 

4. Penanaman nilai-nilai kristiani bagi pegawai melalui 

rekoleksi maupun misa. 

5. Nilai-nilai kristiani telah menjadi budaya kerja di sebagian 

besar pegawai Unika Atma Jaya. 

 

Tambahan honorarium dari Surat Tugas yang didapatkan oleh 

pegawai di Universitas Islam Indonesia, dipicu dengan 

pemberian kompensasi yang kurang proporsionalnya 

cenderung mengakitbatkan para pegawai berlomba untuk 

mendapatkan Surat Tugas sebanyak mungkin. Seperti yang 

dituturkan narasumber, seringkali ST menumpuk di satu 

pegawai. Sehingga para pegawai tidak fokus mengerjakan salah 

satu tugas karena banyaknya tugas-tugas lain yang diberikan.  

 

Berbeda dengan kondisi di Unika Atma Jaya, dimana tidak ada 

honorarium tambahan dari tugas-tugas lain yang diterima. 

Sehingga pegawai Unika Atma Jaya tidak berlomba-lomba 

mendapatkan banyak ST dan bisa totalitas mengerjakan 

tugasnya. Hal tersebut juga dicontohkan langsung oleh 

pimpinan di Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya yang 

menjadi teladan dan panutan bagi pegawainya. 
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Baik di Universitas Islam Indonesia maupun Unika Atma Jaya, 

keduanya telah berupaya menanamkan nilai-nilai keagamaan 

pada para pegawai. Namun, nilai-nilai Islam yang mengajarkan 

kejujuran, loyalitas, bersungguh-sungguh dan amanah, baru 

menjadi wacana di kalangan para pegawai dan belum bisa 

menjadi budaya kerja. Di Unika Atma Jaya, nilai-nilai kristiani 

telah menjadi budaya kerja pada sebagian besar pegawai. 

Pegawai tidak hanya mendapatkan pengajaran nilai-nilai 

kristiani dari Unika Atma Jaya, melainkan nilai-nilai kristiani 

tersebut telah ditanamkan dari keluarga.  

 

4.5.4 Temuan Audit Keuangan pada PIU PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya dan 

perbandingan peran Monevin Keuangan dalam menindaklanjuti 

penyimpangan tersebut. 

4.5.4.1 Temuan Audit Keuangan terhadap PIU PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dan Peran Monevin dalam Menindaklanjuti 

a. Temuan Audit Keuangan 

Pada Tahun Anggaran 2013, tidak terdapat temuan audit pada PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia. Tetapi  terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan: 
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1. Berdasarkan hasil audit dijumpai terdapat beberapa barang hasil 

pengadaan tahun 2013 yang belum dimanfaatkan, yaitu peralatan 

laboratorium medik dan buku. 

2. Terdapat mahasiswa S2 yang telah selesai masa kontrak 

pemberian beasiswa sampai saat audit belum menyelesaikan 

studinya. 

3. Tingkat kehadiran peserta dari kegitan Inhouse Training masih 

rendah. 

4. Pembayaran honor pengelola program dan honor panitia 

pengadaan tidak didukung oleh Surat Keputusan. 

5. Tidak terdapat laporan penggunaan dana atas kegiatan hibah 

Pengajaran dan Hibah Penelitian. 

 

Tidak adanya temuan audit, menurut para narasumber karena 

loyalitas dan kinerja manejemen program yang sangat baik. 

Narasumber pertama mengatakan: 

 ―Direkturnya gesit banget, kinerja timnya bagus juga.‖ 

Penuturan narasumber ketiga juga menguatkan pernyataan 

narasumber pertama, ―Menurut saya karena loyalitas teman-teman 

PIU bagus, integritasnya kuat, jadi tidak ada temuan audit.‖ 

 

 

 



 
 

136 
 

b. Peran Monevin dalam Menindaklanjuti Temuan Audit 

Dari keterangan narasumber kedua, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa temuan audit pada tahun anggaran 2012, dalam 

catatan BPKP belum ditindaklanjuti hingga tanggal 27 Maret 2014. 

Seperti yang dituturkan oleh Narasumber 3: 

 ―Tidak ada pendampingan Monevin dalam menindaklanjuti 

temuan-temuan audit. Sehingga kita telat melaporkan tindak 

lanjut penyelesaian temuan audit tahun anggaran 2012.‖ 

 

Temuan tersebut terkait denda keterlambatan pelaksanaan 

kontrak pengadaan peralatan laboratorium medik sebesar Rp 

270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Narasumber pertama memberikan pendapatnya tentang peran 

monevin dalam menindaklanjuti temuan audit sebatas memberikan 

saran semata.  

―Monevin hanya membantu memberikan jalan keluar, masukan, 

saran-saran. Untuk tindak lanjutnya diserahkan penuh ke PIU.‖ 

 

4.5.4.2 Temuan Audit Keuangan terhadap PIU PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya dan Peran Monevin dalam Menindaklanjuti 

a. Temuan Audit Keuangan 

Seperti yang disampaikan Narasumber 2, terdapat beberapa 

temuan audit pada tahun anggaran 2013 di PIU PHK PKPD 

Universitas Katolik Atma Jaya.  

―Iya…kami ada temuan, diseminasi sama pengadaan. 

Diseminasi karena selisih kurs, kalau pengadaan karena 

kemahalan harganya.‖ 
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Untuk mendapatkan data yang lebih detail dan valid tentang 

temuan audit, peneliti menelusuri bukti laporan audit pada tahun 

anggaran 2013. Berdasarkan Laporan Auditor Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI 

Jakarta, temuan audit pada PHK PKPD Unika Atma Jaya Jakarta 

untuk Tahun Anggaran 2013 sbb: 

1. Terdapat pembayaran biaya hidup pada biaya diseminasi 

internasional untuk peserta yang tidak sesuai Standar Biaya 

Umum tahun 2013 dan PPM sebesar Rp 7.772.500,00. 

Dari hasil audit atas pelaksanaan diseminasi internasional yang 

dilaksanakan oleh peserta diseminasi dijumpai bahwa peserta 

mendapatkan biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri 

dari uang harian dan biaya hidup.  

Berdasarkan Standar Biaya Umum tahun 2013 dan PMM HPEQ 

untuk kegiatan perjalanan dinas ke laur negeri dan diseminasi, 

biaya yang diperbolehkan hanya ada uang harian, tidak ada unsur 

biaya hidup.  

Hal ini disebabkan kesalahan CPCU dalam menetapkan 

persetujuan dimana untuk biaya diseminasi internasional 

ditambahkan biaya hidup bagi peserta. Akibatnya terdapat 

kelebihan pembayaran berupa biaya hidup dalam perjalanan luar 

negeri sebesar Rp 7.772.500,00. 
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2. Terdapat kelebihan pembayaran diseminasi internasional kepada 2 

(dua) peserta sebesar Rp 13.093.182,00. 

Dari hasil audit atas pelaksanaan diseminasi internasional hasil 

penelitian di United Kingdom terdapat pembayaran tunjangan 

awal dan dan biaya hidup kepada peserta melebihi batas 

maksimum yang ditetapkan oleh CPCU. 

Hal ini disebabkan pembayaran biaya diseminasi internasional 

dengan menggunakan kurs pada tanggal pertanggungjawaban 

realisasi diseminasi internasional, sedangkan persetujuan CPCU 

menggunakan kurs pada waktu biaya diseminasi internasional 

diterima oleh peserta. 

Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran diseminasi 

internasional sebesar Rp 13.093.182,00. 

3. Terdapat denda atas kegiatan penelitian senior yang belum selesai 

pelaksanaannya dan belum ada pertanggungjawaban penggunaan 

dananya sebesar Rp 4.983.600,00. 

Dari hasil audit atas pelaksanaan peneliti senior terdapat kegiatan 

penelitian yang belum diselesaikan dan belum ada 

pertangungjawaban pengguna dana kegiatan. 

Berdasarkan kontrak disebutkan bahwa pekerjaan harus sudah 

diselesaikan dan dibuatkan laporan hasil penelitiannya dan 

disebutkan bahwa sanksi atas keterlambatan pekerjaan 1/1000 per 

hari dengan denda maksimal sebesar Rp 5%. 
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Hal ini disebabkan laporan tahap 3 belum selesai karena bakteri 

penelitian baru di dapat dan terdapat beberapa kerusakan tehnis 

pada mesin. Akibatnya peneliti harus dikenakan denda maksimal 

(5% dari kontrak) atau sebesar Rp 4.983.600,00. 

4. Terdapat kemahalan harga pengadaan Life/form Audit Crisis 

Ascultation Manikin LF03965U, Nasco sebesar Rp 21.945.625,00. 

Berdasarkan hasik audit atas pelaksanaan kontrak pengadaan, 

terdapat kemahalan harga sebesar Rp 21.945.625,00. Hal ini 

disebabkan pihak proyek dalam menyusun HPS tidak dikalkulasi 

dan agen tunggal tidak menetapkan harga di pasar nasional 

sementara metode pengadaan ini adalah national shopping. 

 

b. Peran Monevin dalam Menindaklanjuti Temuan Audit 

 Narasumber pertama menuturkan: 

 ―Tindaklanjut dari Monevin terhadap adanya temuan-temuan 

tersebut, lebih pada melakukan monitoring apakah temuan-

temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dari 

BPKP.‖ 

 

 

4.5.4.3 Perbandingan Temuan Audit BPKP dan Peran Monevin dalam 

Menindaklanjuti Temuan Audit 

Dari laporan audit BPKP tahun anggaran 2013 atas PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya, diketahui bahwa tidak ada temuan audit pada PHK PKPD Universitas 
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Islam Indonesia dan 4 (empat) temuan audit pada PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya. Meskipun implementasi pendampingan Monevin PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia dituturkan para narasumber tidak 

optimal, tapi karena kinerja dan loyalitas manejemen program baik, tidak 

ada temuan audit BPKP pada pelaksanaan PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia. 

Pada tindak lanjut temuan audit BPKP, Monevin PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia hanya sebatas memberikan masukan dan saran, 

tindak lanjutnya diserahkan sepenuhnya ke manajemen program. Tidak ada 

monitoring dari Monevin atas tindak lanjut tersebut. Sehingga monevin 

juga tidak mengetahui bahwa ada temuan audit BPKP Tahun Anggaran 

2012 yang tindak lanjutnya belum dilaporkan sampai dengan tahun 2014 

sehingga BPKP masih mencatat sebagai temuan yang belum 

ditindaklanjuti. 

Sedangkan Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya, 

melakukan monitoring atas tindak lanjut temuan-temuan dan memastikan 

bahwa tindak lanjutnya sudah sesuai dengan ketentuan BPKP. 

Berikut ini disajikan tabel temuan dan catatan audit BPKP terhadap 

manejemen program PHK PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK 

PKPD Universitas Katolik Atma Jaya: 
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Tabel IV.2 Temuan Audit BPKP 

Keterangan Universitas Islam 

Indonesia 

Universitas Katolik 

Atma Jaya 

Jml Temuan  Tidak ada, hanya catatan  4 temuan  

Ketepatan Waktu 

Tindak Lanjut  

Terlambat melaporkan 

tindak lanjut  

Tepat waktu  

Pendampingan dari 

Monevin  

Memberikan saran, tindak 

lanjut diserahkan 

Manejemen Program  

Memastikan tindak lanjut 

sesuai aturan BPKP  

 
   

 

4.5.5 Analisis Data 

Secara garis besar program kerja Tim Monevin PHK PKPD adalah: 

Pembentukan Tim Monev, Penyusunan Rencana Kerja, Workshop Tim 

Monev, Penyamaan Persepesi Tim Monev dan Pengelola Program, Monev 

Awal Tahun, Monev Periodik, Monev Tengah Tahun, dan Monev Akhir 

Tahun. 

Terjadi perbedaan implementasi Monevin di PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dan PHK PKPD Katolik Atma Jaya khususnya dalam hal 

pendampingan Monevin terhadap manajemen program. Pendampingan 

Monevin di PHK PKPD Universitas Islam Indonesia belum berjalan efektif 

sedangkan pendampingan Monevin di PHK PKPD Katolik Atma Jaya telah 

berjalan dengan efektif. 

Beberapa aspek yang menguatkan kinerja Tim Monevin antara lain: 

kompensasi, kompetensi dan budaya organisasi. 

Dalam audit BPKP Tahun Anggaran 2013, tidak ada temuan audit 

pada PHK PKPD Universitas Islam Indonesi, namun terjadi keterlambatan 
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pelaporan tindak lanjut temuan audit tahun sebelumnya. Monevin PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesi sebatas memberikan masukan untuk 

menindaklanjuti temuan audit, tidak melakukan pendampingan hingga 

proses pelaporan tindak lanjut temuan. Adapun di PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya terdapat 4 (empat) temuan audit pada Tahun Anggaran 

2013. Monevin di PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya memberikan 

pendampingan dan memastikan tindak lanjut temuan sesuai dengan 

ketentuan BPKP. 

Tabel IV. Ringkasan Hasil Penelitian 

Keterangan Universitas Islam 

Indonesia 

Universitas Katolik 

Atma Jaya 

Program Kerja Monevin Pembentukan Tim 

Monev, Penyusunan 

Rencana Kerja, 

Workshop Tim Monev, 

Penyamaan Persepesi 

Tim Monev dan 

Pengelola Program, 

Monev Awal Tahun, 

Monev Periodik, Monev 

Tengah Tahun, dan 

Monev Akhir Tahun 

Penyusunan Rencana 

Kerja, Workshop 

Monevin, Audit Tengah 

Tahun, Audti Akhir 

Tahun, Pendampingan 

Monev Eksternal, 

Pendampingan Rutin 

Implementasi Monevin Minimnya pendampingan 

sehingga Monevin belum 

efektif 

Pendampingan Monevin 

berjalan efektif 

Aspek yang 

Menguatkan Kinerja 

Monevin 

Kompensasi, Kompetensi 

dan Budaya Organisasi 

Masih Rendah 

Kompensasi, Kompetensi 

dan Budaya Organisasi 

Cukup Baik 

Temuan Audit BPKP & 

Peran Monevin dalam 

Tindak Lanjut 

- Tidak ada temuan, 

hanya catatan audit 

- Sebatas memberikan 

saran 

- 4 temuan audit 

- Mendampingi tindak 

lanjut temuan sesuai 

peraturan BPKP 
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Temuan akhir penelitian dapat digambarkan sbb: 

   Gambar IV.3 Analisis Multi Kasus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temuan Akhir Penelitian 

―Evaluasi Implementasi Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal) Pada Program Hibah 

 

 

 

 

PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia 

PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya  

- Implementasi Monevin kurang 

efektif, khususnya dalam 

pendampingan 

- Monevin tidak mendampingi 

tindak lanjut temuan audit BPKP 

- Terjadi keterlambatan pelaporan 

tindak lanjut audit 

- Implementasi Monevin cukup 

efektif 

- Monevin memastikan tindak lanjut 

temuan sesuai ketentuan BPKP 

- Terjadi keterlambatan pelaporan 

tindak lanjut audit 

Aspek yang Mendukung 

Kinerja Tim Monevin: 

1. Kompensasi 

2. Kompetensi 

3. Budya Organisasi 

Implementasi Monevin 

yang Efektif 


