
Abstract

Proyek perubahan ini berupaya meningkatkan kompetensi auditor secara terstruktur dengan
didukung penyediaan database pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas hasil
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Peningkatan kompetensi auditor
dilaksanakan melalui PPM terstruktur, internal quality assurance/peer review yang
mengindentifikasi kelemahan pelaporan dan temuan hasil auditnya, FGD Pra Pengawasan
sebelum audit lapangan. Peningkatan kompetensi ini juga didukung dengan penyediaan
database pengawasan berupa pedoman, modul diklat, dan materi rapat/rapat kerja dalam
bentuk softfile yang di-share ke seluruh komputer/laptop yang terkoneksi dengan jaringan
Local Area Network, baik yang terkoneksi melalui kabel maupun yang nirkabel. Penyediaan
database pengawasan akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan penugasan
pengawasannya.

Kualitas hasil pengawasan merupakan aset utama Perwakilan BPKP sebagai internal auditor
membutuhkan profesionalisme dalam memperoleh kepercayaan dari para pemangku
kepentingan. Untuk menciptakan profesionalisme maka dibutuhkan standar profesi. Asosiasi
Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) telah menerbitkan standar profesi Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia. (SAIPI), yang terdiri dari 2 bagian utama: Standar Atribut
(Attribute Standards) yang terdiri dari Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum; dan Standar
Pelaksanaan (Performance Standards) yang terdiri dari Standar Pelaksanaan Audit Intern dan
Standar Komunikasi Audit Intern. Pimpinan internal auditor harus meyakini bahwa unit kerja
dan personilnya mentaati SAIPI khususnya Standar Umum, bahwa auditor harus memiliki
pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan pimpinan APIP harus yakin
bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk
pekerjaan audit yang akan dilaksanakan Proyek perubahan ini diharapkan dapat terjadi
perbaikan berkelanjutan atas proses audit dengan internal qualiity assessment sehingga
meningkatkan efektifitas indikator kinerja input dan proses penugasan pengawasan pada
Perwakilan BPKP Provinsi Papua, baik yang sifatnya assurance maupun consulting.
lmplementasi proyek perubahan ini akan menjadi inovasi baru di Perwakilan BPKP Provinsi
Papua yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dampak selanjutnya, peningkatan kompetensi auditor sesuai yang disyaratkan dalam Internal
Audit Capability Model diharapkan dapat dipenuhi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua
dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih murah. Dengan demikian,
Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat memenuhi permintaan penugasan yang lebih
berkualitas, baik yang diminta oleh Rendal Kedeputian maupun yang diminta oleh mitra kerja.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk menciptakan metode diklat baru yang mampu memberi
kesempatan para pegawai BPKP baik PFA maupun non PFA. Metode baru ini harus mampu
memberikan peluang dengan tetap mempertimbangkan adanya keterbatasan yang dimiliki,
baik keterbatasan dana, sarana, prasarana dan keterbatasan waktu para ASN BPKP.

Adapun milestone utama yang diharapkan selama pelaksanaan proyek perubahan ini adalah
Terbitnya juknis/SOP data base pengawasan, Tersusunnya database pengawasan,
Bertambahnya jumlah auditor yang kompeten terkait PBJ dan program lintas sektoral,
Ditetapkannya PFA pemangku program tematik, Terlaksananya FGD Pra Pengawasan,
Tersusunnya Profil Auditan Bidang IPP, Tersusunnya SOP Pelaksanaan Internal Quality
Asurance dan Penanganan Tindak Lanjut, Terlaksananya Internal Quality Assurance atas
Laporan Penugasan Pengawasan Bidang IPP, dan Penanganan Tindak lanjut Hasil
Pengawasan.


