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Realisasi penugasan keinvestigasian penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan (HKP) pada Perwakilan BPKP seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 kinerja penugasan ke-hkp-an hanya berkisar

61,29 % s.d 68,93 %.

2. Realisasi Penugasan Investigatif Tahun 2018 (periode s.d. bulan Juni 2018), realisasi

penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan Semester I Tahun 2018 sebanyak

22 PP atau 25,50 % dari target sebanyak 78 PP, sedangkan penerbitan laporan

sebanyak 10 PP atau 11,36 %.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan (IHKP), diketahui permasalahan tidak tercapainya target kinerja penugasan

ke-HKP-an tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan SDM/auditor/evaluator pada

Perwakilan BPKP terhadap:

1. Pemahaman terhadap proses bisnis penugasan dan standar penugasan Evaluasi

Hambatan Kelancaran (EHKP) yang masih terbatas.

2. Koordinasi lintas bidang pengawasan (internal) pada Perwakilan BPKP yang masih

belum optimal.

3. Koordinasi dengan calon stakeholder (eksternal) yang belum optimal.

Keterbatasan kemampuan auditor/evaluator berakibat tidak mengetahui permasalahan

yang menjadi obyek penugasan EHKP. Disisi lain permasalahan HKP masih banyak terjadi

baik di pusat maupun daerah, antara lain masih banyaknya Proyek Strategi Nasional yang

terhambat karena pembebasan lahan, pembangunan rusunawa yang telah selesai belum

dapat dimanfaatkan, karena terkendala belum tersedia fasilitas listrik ataupun air bersih,

penyerahan aset di daerah pemekaran, pengelolaan aset pada pemerintah daerah yang

belum tertib.
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Penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain mengadakan Program

Pelatihan Mandiri (PPM) atau Pelatihan Kantor Sendiri, mengikuti diklat, ataupun sharing

knowledge yang lainnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka area perubahan yang dilaksanakan

dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Kondisi Saat Ini Gap Kondisi yang diharapkan

Auditor / Evaluator yang
masih baru dan belum
berpengalaman.

Media yang valid dan dapat
dipergunakan sebagai
referensi dan bechmarking
terhadap penyelesaian
penugasan ke-hkp-an belum
tersedia.

Auditor / Evaluator yang masih baru dan
belum berpengalaman dapat segera
melakukan upaya peningkatan
kemampuan sehingga dapat mendukung
penyelesaian penugasan ke-hkp-an.

Perwakilan BPKP hanya
pasif, menunggu permintaan
dari stakeholder/unit
penanggung-jawab program/
kegiatan untuk meminta jasa
layanan ke-hkp-an

Terdapat perbedaan
kompetensi berupa
pengetahuan dan pengala-
man diantara para auditor/
evaluator dalam melakukan
penugasan ke-hkp-an.

Perwakilan BPKP lebih proaktif berupa
peningkatan koordinasi internal dan
eksternal, sehingga unit
penanggungjawab program/ kegiatan
mengetahui bahwa BPKP dapat
membantu pencapaian output melalui
penugasan ke-hkp-an

Kondisi tersebut sebagai penyebab utama pelaksanaan penugasan keinvestigasian

penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan belum optimal dalam mencapai target

yang telah ditetapkan. Direktorat IHKP antara lain mempunyai fungsi sebagai perencana

dan pengendali penugasan ke-HKP-an maka perlu untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan yaitu keterbatasan kemampuan SDM dalam mencapai tujuan dimaksud.

Salah satu upaya intervensi untuk peningkatan kemampuan SDM, antara lain melalui

sharing pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang memadai yang

diperoleh antara lain dari knowledge management baik tacit knowledge maupun explicit

knowledge yang disebut Knowledge Management Keinvestigasian.

Proyek perubahan yang diberi nama Strategi Akselerasi Capaian Kinerja Tinggi Melalui

Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan pengayaan materi Keinvestigasian pada

Knowledge Management BPKP adalah proyek perubahan sebagai diusulkan merupakan

suatu upaya intervensi terhadap area yang dapat meningkatkan capaian kinerja penugasan

terkait penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim) atau yang disebut dengan

penugasan ke-hkp-an pada Perwakilan BPKP melalui kegiatan peningkatan kompetensi

pegawai bidang investigasi terhadap pemahaman proses bisnis dan standarisasi

penugasan EHKP, yang selanjutnya Perwakilan BPKP dapat meningkatkan koordinasi

internal dalam unit organisasi maupun koordinasi eksternal dengan melakukan pendekatan
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kepada calon stakeholder melalui kegiatan sosialisasi sehingga calon stakeholder yang

mempunyai hambatan kelancaran pembangunan dalam mencapai output, outcome

maupun benefit dapat tercapai secara optimal dengan meminta bantuan kepada BPKP.

Proyek perubahan ini berupa pembangunan suatu pengetahuan bidang investigasi

terutama terkait penugasan ke-hkp-an yang terstuktur yang dapat membantu meningkatkan

pengetahuan auditor/evaluator yang secara ilmiah disebut Knowledge Management.

Selanjutnya dalam jangka menengah maupun jangka panjang Knowledge Management ini

akan dikembangkan dengan materi keinvestigasian lainnya, yang merupakan tugas fungsi

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah dan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD,

antara lain pengawasan dalam upaya pencegahan fraud maupun usaha peningkatan tata

kelola yang lebih baik antara lain penugasan Fraud Control Plan (FCP) pada lingkungan

BUMN dan BUMD, Fraud Risk Assesment (FRA) pada Instansi Pemerintah.

Dengan proyek perubahan ini diharapkan dapat tercapai:

1. Output

Terdokumentasi pengetahuan bidang investigasi dalam sebuah media yang mudah

untuk diakses, yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembelajaran dan kesediaan

untuk melakukan sharing tacit knowledge menjadi explicit knowledge yang akan

mendukung penugasan bidang investigasi, khususnya terkait pencapaian penugasan

ke-HKP-an.

2. Outcome

a) Meningkatnya pemahaman auditor terhadap proses bisnis dan standar penugasan

EHKP pada Perwakilan BPKP

b) Pemenuhan pencapaian target penugasan ke-hkp-an pada masing-masing

Perwakilan BPKP.

Semoga proyek perubahan dan laporan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Government). Saran, kritik dan masukan dari para pihak untuk menyempurnakan proyek

perubahan, sangat kami harapkan.


