
ABSTRAK

Proyek perubahan yang digagas dengan judul “Peningkatan Kompetensi APIP dalam

Bidang Audit investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui

Program Sharing Knowledge Berkolaborasi Dengan Aparat Penegak Hukum”

bertujuan agar kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah (kasus Tindak Pidana Korupsi) khususnya di Provinsi Maluku dapat

tertangani dengan lebih baik melalui ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan

APIP Daerah Provinsi Maluku yang kompeten melaksanakan audit investigatif dan

audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) serta adanya pemahaman

Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap proses audit investigatif dan audit PKKN.

Dengan adanya peningkatan kompetensi APIP dalam bidang audit investigatif dan

audit PKKN serta pemahaman APH terhadap proses audit investigatif dan audit PKKN

diharapkan:

a. Dapat membantu dalam penanganan pengaduan masyarakat yang ditujukan ke

APIP dan APH atas kasus dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan

daerah atau kasus tindak pidana korupsi.

b. Perencanaan penugasan audit investigatif dan atau audit PKKN dapat

dilaksanakan dengan lebih baik.

c. Terlayaninya permintaan audit dari APH.

d. Laporan hasil audit yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan Pedoman

Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) sehingga dapat meminimalisir

resiko gugatan hukum terhadap laporan, dan membantu pencapaian kinerja

kedeputian investigasi secara Nasional.

e. Hasil audit menghasilkan persepsi yang sama antara APIP dengan APH sehingga

laporan hasil audit dapat dimanfaatkan dalam proses penanganan kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah (kasus

Tindak Pidana Korupsi).

Hasil pelaksanaan proyek perubahan pada jangka pendek telah sesuai yang

direncanakan yaitu tersusunnya kurikulum dan bahan/materi ajar program sharing

knowledge, bank kasus audit investigatif dan audit PKKN (kasus tindak pidana

korupsi) yang dapat digunakan sebagai bahan studi kasus dalam pelaksanaan

program sharing knowledge, dan terselenggaranya program sharing knowledge

sebanyak 4 kali/tahap dengan hasil adanya peningkatan kompetensi APIP sebanyak

74 orang terdiri dari APIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 43 orang, APIP Daerah

(Provinsi dan Kota Ambon) 27 orang dan Irwasda Maluku 4 orang serta peningkatan

pemahaman APH terhadap audit investigatif dan audit PKKN sebanyak 9 orang.

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi APIP selanjutnya pada jangka menengah

dan panjang adalah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum

mengikuti program sharing knowledge pada jangka pendek, termasuk mengundang

kembali APIP Pemerintah Provinsi Maluku dan APIP Pemerintah Kota Ambon.


