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ABSTRAKSI

PENINGKATAN KOMPETENSI FASILITATOR BPKP MELALUI
IMPLEMENTASI FCP TEMATIK SISTEM WHISTLEBLOWING PADA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU

Proyek Perubahan ini adalah suatu program dalam upaya untuk meningkatkan
kompetensi PFA selaku fasilitator pengembangan FCP sistem whistleblowing (WBS) bagi
Instansi Pemerintah. Peningkatan kompetensi ini juga dilakukan melalui implementasi FCP
di Perw. BPKP Bengkulu. Proyek ini dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Deputi
investigasi yang telah mengembangkan Fraud Control Plan (FCP) tematik diantaranya berupa
sistem WBS dalam kebijakan teknis pengawasan tahun 2018 . Proyek ini juga menyelesaikan
masalah atas pencapaian kinerja Kegiatan Bimtek FCP yang belum optimal. Kegiatan Bimtek
FCP WBS bagi auditor bidang investigasi, masih menjadi hal yang belum terbiasa, karena
selama ini yang menjadi perhatian adalah penanganan kasus yang bersifat represif berupa
audit investigasi dan audit pengitungan kerugian keuangan negara.

Penyebab korupsi selain berasal dari aspek institusi/administrasi tetapi juga berasal
dari aspek manusia yaitu perilaku manusia yang dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan dan
pembenaran; serta aspek sosial budaya atau nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Interaksi dari ketiga aspek tersebut menimbulkan risiko terjadinya fraud. Risiko fraud
memerlukan rencana tindak pengendalian yang spesifik. Organisasi perlu melaksanakan
tindak pengendalian dalam mencegah risiko fraud dan melakukan monitoring secara
berkelanjutan untuk mencegah terjadinya risiko fraud. BPKP telah mengembangkan sistem
pencegahan korupsi yang dikenal dengan FCP yaitu pengendalian yang dirancang secara
spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal dan
memudahkan pendeteksian, jumlah serta frekuensi kemungkinan terjadinya
korupsi/kecurangan.

FCP sistem WBS adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan
perlindungan kepada pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan
bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan. FCP sistem WBS belum diterapkan di Perw.
BPKP Bengkulu, selain itu penugasan FCP sistem WBS ke instansi pemerintah daerah masih
minim, karena belum tersedianya kompetensi SDM yang memadai.

Proyek Perubahan ini bertujuan meningkatan kompetensi SDM bidang investigasi
selaku fasilitator dalam rangka penerapan sistem WBS, sehingga kinerja instansi dapat
tercapai secara optimal, selain itu juga untuk meningkatkan kepedulian pegawai dalam
pencegahan fraud dan sebagai piloting dalam implementasi WBS bagi instansi pemerintah
daerah.

Manfaat proyek perubahan secara umum adalah meningkatnya kompetensi auditor
Perw. BPKP Provinsi Bengkulu dan perwujudan peran BPKP sebagai institusi yang berperan
dalam pemberantasan korupsi. Proyek perubahan ini telah dilaksanakan di Perw. BPKP
Provinsi Bengkulu dengan melibatkan seluruh PFA Bidang Investigasi sebagai obyek
pembaharuan, berupa Implementasi FCP sistem WBS serta telah terlaksananya kegiatan
Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik pada dua Organisasi pemerintah Daerah yaitu Dinas
Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


