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ABSTRACT 

Strategi Peningkatan  Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah Melalui Implementasi Audit Berlanjutan 

(Continous Audit). 

Apa yang dimaksud dengan Continuos Auditing? 

Proyek perubahan Strategi Peningkatan  Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah Melalui Implementasi 

Audit Berlanjutan (Continous Audit) ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan, 

terutama dalam kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap pengurangan kegiatan-kegiatan tatap 

muka atau yang bersifat konvensional dan beralih pada pengembangan inovasi audit dalam bentuk 

digital/aplikasi.  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan 

kewenangannya, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan 

belum optimal karena belum maksimalnya cakupan 

pengawasan/audit akibat keterbatasan waktu, personil maupun 

anggaran yang pada akhirnya belum dapat memberikan kontribusi 

maksimal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

Secara prosedur, continuous auditing dengan konvensional atau 

traditional auditing tidak jauh berbeda. Hanya saja pada 

continuous auditing terdapat fungsi data analytic dalam 

menjalankan proses auditnya yang dapat meminimalisir 

kemungkinan terjadinya kecurangan karena Auditor cukup 

melakukan pengawasan atas proses berkelanjutan yang berjalan. 

Sehingga risiko kesalahan pengambilan sampel yang biasa terjadi, 

setidaknya dapat ditekan hingga titik paling minimal. Selain itu, 

dengan continuous auditing memungkinkan munculnya temuan 

yang tidak dapat ditemukan dengan traditional auditing karena 

memiliki cakupan objek audit yang luas. 

Q: Apa yang melatarbelakangi perubahan pemerikasaan 

konveksional menjadi continous? 

A: Pentingnya tugas pokok Inspektorat sebagai badan pengawasan 

yang yang harus tetap terus berjalan yang terhambat akibat 

keterbasan yang ada sehingga perlu mengubah prosedur 

pengawasan yang semula konveksional menjadi berkelanjutan 

(continuous) serta berkesinambungan dengan peningkatan 

kualitas pengawasan. 

“Tuhan mengetahui sesuatu yang abstrak 

dan tak terlihat melalui pengawasan-Nya” 

LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi 

kewenangannya, Inspektorat harus mengambil peran dalam 
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kegiatan assurance dan consulting terutama memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju tata kelola 

pemerintahan yang baik. Peran Inspektorat harus lebih efektif dalam rangka meningkatkan nilai-nilai reformasi 

birokrasi. Perwujudan peran Inspektorat yang efektif sekurang-kurangnya harus: a) memberikan keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapain tujuan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah; b). memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata 

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Inspektorat yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sesuai perkembangan 

informasi dan teknologi harus mampu membuat system peringatan dini dan memberikan solusi atas berbagai 

masalah yang terjadi pada pemerintah daerah. The Institut of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 

menerbitkan Global Technologi Audit Guide (GTAG) No. 3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for 

Assurance Monitoring, and Risk Assesment. Gagasan Continuous Auditing ini muncul untuk memberikan 

solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing). 

Metode konvensional ini dirasakan terlalu terlambat dibanding kebutuhan atas reaksi tindakan atau kebijakan 

yang cepat maupun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan sesuai aturan yang berlaku. Continuous Assurance 

mengatasi kelemahan reviu secara konvensional yang dilakukan jauh setelah proses transaksi selesai, dilakukan 

secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Continuous Monitoring meliputi proses yang dilakukan oleh 

manajemen untuk meyakinkan bahwa prosedur, kebijakan, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui 

Continuous Monitoring manajemen pada dasarnya diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektifitas 

pengendalian. 

Secara prosedur, continuous auditing dengan konvensional atau traditional auditing tidak jauh berbeda. Hanya 

saja pada continuous auditing terdapat fungsi data analytic dalam menjalankan proses auditnya yang dapat 

meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan karena Auditor cukup melakukan pengawasan atas proses 

berkelanjutan yang berjalan. Sehingga risiko kesalahan pengambilan sampel yang biasa terjadi, setidaknya dapat 

ditekan hingga titik paling minimal. Selain itu, dengan continuous auditing memungkinkan munculnya temuan 

yang tidak dapat ditemukan dengan traditional auditing karena memiliki cakupan objek audit yang luas.. 

Dalam satu tahun anggaran, Inspektorat Daerah wajib melakukan pemeriksaan maupun reviu terhadap kegiatan 

mandatory yang tertuang setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terakhir dalam 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022,maupun dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi 

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) RI sebagai program Monitoring Center For Prevention (MCP) sebagai instrument pemberantasan 

korupsi, serta dari pengaduan masyarakat dan penugasan khusus pimpinan. Namun karena keterbatasan 

personil, waktu dan anggaran  untuk melakukan mandatory ini  sehingga proses pelaksanaannya sering kali 

tidak berjalan secara optimal.  

Saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, memiliki komposisi pegawai sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Eselon II.b 1 orang 

2 Eselon III.a 1 orang 

3 Eselon IV.a 1 orang 
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4 Jabatan Fungsional Auditor 16 orang 

5 Jabatan Fungsional P2UPD 15 orang 

6 Fungsional Umum/staf 12 orang 

 Jumlah 47 orang 

 

Tabel 1.2 

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Eselon II.b 1 orang 

2 Eselon III.a 1 orang 

3 Eselon IV.a 1 orang 

4 Jabatan Fungsional Auditor 16 orang 

5 Jabatan Fungsional P2UPD 15 orang 

6 Fungsional Umum/staf 12 orang 

 Jumlah 47 orang 

 

Dari 31 Pemeriksa (16 Jabatan Fungsional Auditor dan 15 P2UPD) serta dalam keterbatasan anggaran  

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya  harus dapat mengawasi 37  Organisasi Perangkat Daerah dan 118 

Desa serta melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, sehingga belum dapat secara optimal 

melaksanakan tugas dan fungsi utama Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan 

penyelenggaraan urusan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan desa. 

Adapun Relaisasi pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahunan tahun 2020 dan 2021 Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya dapat dijelaskan dalam table berikut ini   

Tabel 1.3 

Realisasi pengawasan Tahun 2020-2021 

Program 2020 2021 Keterangan 

Pengawasan Kinerja 4 Program 

Kegiatan 

16 Program 

Kegiatan 

 

Pengawasan Keuangan 8 OPD 20 OPD Dari 37 OPD 

Pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu   

 20 LHP  25 LHP  

 Monitoring dan Evaluasi 16 Monev   28 Monev  
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Reviu RKPD dan keterkaitan 

dengan Dokumen Lainnya 

1 Lap 1 Lap  

Reviu RKA 37 OPD 37 OPD  

Pengawasan Desa 24 Desa 37 Desa  Dari 118 Desa  

  

Dalam pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat juga telah melakukan 

evaluasi implementasi manajemen risiko melalui identifikasi risiko-risiko strategis dan risiko operasional di 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk melakukan Self Assessment Risiko di internal 

Inspektorat, yang salah satu variabel/indikator yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya adalah belum 

optimalnya pelaksanaan pemeriksaan, terutama dalam kondisi pandemi covid-19 yang 

berpengaruh terhadap pengurangan kegiatan-kegiatan tatap muka atau yang bersifat 

konvensional dan beralih pada pengembangan inovasi audit dalam bentuk digital/aplikasi.  

Pentingnya peran Inspektorat dalam melakukan reviu dan monitoring serta audit berkelanjutan sebagai suatu 

sistem peringatan dini (early warning system) dalam penjaminan mutu (quality assurance) terhadap kualitas 

pelaporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak pada peningkatan status 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sehubungan permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan kebijakan strategis dan media/alat pemeriksaan, 

reviu dan monitoring yang berkelanjutan khususnya juga menyikapi kondisi pandemi covid-19 yang mengurangi 

kegiatan tatap muka, melalui Rancangan Proyek Perubahan yaitu Strategi Peningkatan  Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan daerah Melalui Implementasi Audit Berlanjutan (Continous Audit) .  

Saat ini Kabupaten Kubu Raya sedang mengembangkan data Geospasial atau Geoportal yang merupakan salah 

satu jenis web-portal di Kabupaten Kubu Raya dengan alamat web http://geoportal.kuburayakab.go.id/  yang 

dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi 

(geographic services) Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui jaringan internet. Data Geospasial dan 

geoportal pada masa mendatang diharapkan dapat lebih meningkatkan continuous audit yang lebih optimal. 

TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

Tujuan proyek perubahan Strategi Peningkatan  Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah Melalui 

Implementasi Audit Berlanjutan (Continous Audit), adalah : 

a) Tujuan Jangka Pendek 

1. Membangun aplikasi Continuous Audit.  

2. Pengintegrasian aplikasi dengan aplikasi  pengelolaan keuangan daerah 

3. Uji coba pengoperasian rintisan aplikasi Continuous Audit.  

b) Tujuan Jangka Menengah 

Peningkatan dan pengembangan aplikasi Continuous Audit  berbasis Web GIS 

c) Tujuan Jangka Panjang 

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan pengawasan melalui implementasi Aplikasi Continuous 

Audit dan mengentry data capaian kinerja sesuai Petunjuk Teknis dan SOP penggunaan aplikasi Continuous 

Audit. 

http://geoportal.kuburayakab.go.id/
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MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

a) Manfaat Internal : 

1. Peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pemeriksaan OPD Kabupaten 

Kubu Raya. 

2. Sebagai peringatan dini (early warning system) dalam penjaminan mutu (quality assurance) atas 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan di OPD Kabupaten Kubu Raya.  

3. Efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan kegiatan-kegiatan OPD Kabupaten Kubu 

Raya 

b) Manfaat Eksternal : 

1. Memudahkan perangkat daerah teknis dalam rangka pelaporan dan monitoring berkelanjutan terhadap 

capaian kinerja serta tersedianya data capaian kinerja yang akurat, aktual, lengkap dan akuntabel. 

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan OPD Kabupaten Kubu Raya yang akuntabel dan transparan.  

3. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya. 

RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN 

Ruang lingkup perubahan dalam proyek perubahan ini adalah penyiapan kebijakan dan pelaksanaan 

inovasi yang berhubungan dengan: 

a. Ruang Lingkup Jangka Pendek  : 

1. Membangun rintisan aplikasi Continuous Audit.  

2. Pengintegrasian aplikasi dengan aplikasi keuangan daerah 

3. Uji coba pengoperasian rintisan aplikasi Continuous Audit.  

4. Penerbitan Keputusan Bupati Tentang penerapan Continuous Audit. 

5. Implementasi pemanfaatan rintisan aplikasi Continuous Audit. 

b. Ruang Lingkup Jangka Menengah  : 

Peningkatan dan pengembangan aplikasi Continuous Audit berbasis Web GIS. 

c. Ruang Lingkup Jangka Panjang  : 

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan pengawasan melalui implementasi Aplikasi 

Continuous Audit dan mengentry data capaian kinerja sesuai Petunjuk Teknis dan SOP penggunaan 

aplikasi Continuous Audit.. 

 

 

  



10 
 

 DESKRIPSI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

A. Output dan Outcome Proyek Perubahan 

Output dan Outcome yang akan dicapai pada proyek perubahan 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Output dan Outcome Proyek Perubahan 

Output Deskripsi 

1. Membangun rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit.  

Membangun rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit  

2. Pengintegrasian aplikasi 

dengan aplikasi 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Pengintegrasian aplikasi 

dengan aplikasi 

pengelolaan keuangan 

daerah. 

3. Uji coba pemanfaatan 

data geospasial dalam 

pengoperasian rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit. 

Uji coba pemanfaatan 

data geospasial dalam 

pengoperasian rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit. 

4. Penerbitan Keputusan 

Bupati Tentang 

penerapan Continuous 

Audit  berbasis Data 

Geospasial (WB GIS)  

Penerbitan Keputusan 

Bupati Tentang 

penerapan Continuous 

Audit  berbasis Data 

Geospasial (WB GIS)  

5. Implementasi 

pemanfaatan rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit. 

Implementasi 

pemanfaatan rintisan 

aplikasi Continuous 

Audit.  

Outcome Deskripsi 

1. Adanya peringatan dini (early 

warning system) dalam 

penjaminan mutu (quality 

assurance)  

Adanya peringatan dini 

(early warning system) 

dalam penjaminan mutu 

(quality assurance)  

2. Memudahkan perangkat 

daerah teknis dalam rangka 

pelaporan dan monitoring 

berkelanjutan  

Memudahkan perangkat 

daerah teknis dalam 

rangka pelaporan dan 

monitoring berkelanjutan  

 

B. Pentahapan proyek perubahan (Milestones) 

Milestone dalam sebuah proyek perubahan merupakan tonggak penting yang mempengaruhi aktivitas proyek.  

Milestone merupakan roadmap atau langkah tahapan menuju kondisi yang diinginkan tercapai.  
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Tabel 2.2 

Milestone Proyek Perubahan 

No Milestones Waktu 

A Jangka Pendek   

1.  Konsultasi dan koordinasi kegiatan yang telah disusun dengan 

Mentor dan Coach. 

Minggu ke I 

April 2022 

2.  Pembentukan tim agile proyek perubahan Minggu ke II 

April 2022 

3.  Membangun rintisan aplikasi Continuous Audit Minggu ke II 

April 2022 

4.  Penintegrasian aplikasi dengan aplikasi lainnya Minggu ke II 

April 2022 

5.  Uji coba pengoperasian rintisan aplikasi Continuous Audit Minggu ke II 

April 2022 

6.  Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Penerapan Continuous 

Audit 

Minggu ke II 

April 2022 

7.  Implementasi pemanfaatan rintisan aplikasi Continuous Audit Minggu ke III 

April 2022 

8.  Monitoring dan evaluasi Minggu ke IV 

April 2022 

9.  Penerapan E- Audit pada 36 SKPD (Pilot Project) Minggu ke IV 

Mei 2022 

10.  Testimoni Sekda Kabupaten Kubu Raya Minggu ke IV 

Mei 2022 
11.  Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Minggu ke IV 

Mei 2022 
B Jangka Menengah  

1. Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran 

OPD Kabupaten Kubu Raya. 

Bulan November 

s/d Desember 2022 
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C Jangka Panjang  

1. Meningkatnya penyerapan anggaran sesuai target realisasi di 

masing-masing SKPD di Kabupaten Kubu Raya. 

Tahun 2023 

 

C. Tata Kelola Proyek Perubahan 

Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi pelaksana proyek kegiatan yang meliputi 

pejabat dan staf fungional umum, sebagaimana pada gambar berikut : 

Gambar 2.1 

Tata Kelola Proyek Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Strategi Marketing Proyek Perubahan 

1. Stakeholder proyek perubahan 

a) Identifikasi Stakeholder 

Stakeholder didefinisikan sebagai “perorangan maupun kelompok-kelompok yang terkait, baik berasal dari 

dalam maupun dari luar organisasi yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-

tindakan sebuah Tim”. 

Stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk 

mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga 

setiap organisasi tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. 

Keberadaan stakeholder dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk membantu mengembangkan tujuan dari 

organisasi  tersebut.  Namun, tidak semua stakeholder akan memberikan pengaruh positif terhadap organisasi. 

POKJA III 

 

TIM KOORDINASI 

Mentor 
 

Muda Mahendrawan, SH 

Project Leader 
 

H. Y. HARDITO, AK., M.M., 

CA. CfrA 

Coach 
 

MUCHAMAD TAUFIK, SH, 
M.AP 

 

Tim Agile 

 

Proyek Perubahan 

POKJA I 

TIM IT 

 

POKJA II 

ADMINISTRASI 
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Tabel 2.3 

Identifikasi Stakeholder 

No Stakeholder Internal No Stakeholder Eksternal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8. 

Bupati                          Sekretaris 

Daerah 

Sekretaris Inspektur  

Korwas KJF I,II, III 

Korwas KJF Investigasi  

Kasubag 

Staf 

Kabag Hukum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

BPK RI  

BPKP 

OPD 

LSM 

OPD 

LSM 

Masyarakat 

APH 

ITJEN DEPDAGRI 

ITPROV 

 

 

b) Posisi Pengaruh Stakeholder 

Dari stakeholder tersebut, selanjutnya dapat diketahui pengaruh dari masing-masing stakeholder sebagai 

berikut : 

1) Posisi Pengaruh Stakeholders Internal 

Tabel 2.4 

Posisi Pengaruh Stakeholder Internal 

No Stakeholder Internal Posisi Pengaruh 

Positif 

(Mendukung) 

Negatif 

(Menentang) 

Netral 

(Ambivalen) 

1 Bupati √   

2 Sekretaris Daerah √   

3 Sekretaris Inspektur √   

4 Korwas KJF I, II, III √   

5 Korwas KJF Investigasi √   

6 Kasubag √   
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7 Staf √   

8 Kabag Hukum √   

 

2) Posisi Pengaruh Stakeholders Eksternal 

Tabel 2.5 

Posisi Pengaruh Stakeholder Eksternal 

No Stakeholder Eksternal Posisi Pengaruh 

Positif 

(Mendukung) 

Negatif 

 

(Menentang) 

Netral 

(Ambivalen) 

1 BPK RI √   

2 BPKP √   

3 OPD √   

4 LSM √   

5 Masyarakat √   

6 APH √   

7 ITJEN DEPDAGRI √   

8 ITPROv √   

 

c) Identifikasi Peran Stakeholder 

Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan 

pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai 

berikut : 

Tabel 2.6 

Jenis Stakeholder 

Stakeholder Nama Stakeholder 

Stakeholder 

Primer 

Stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh program yang 

dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat 

bersifat positif maupun negatif. 

1. Sekretaris Inspektur 

2. Korwas KJF I, II, III  

3. Korwas KJF Investigasi 
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4. Kasubag 

5. Staf 

Stakeholder 

Sekunder 

Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program yang 

dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat 

bersifat positif maupun negatif. 

1. BPK RI 

2. BPKP 

3. KABAG HUKUM 

4. OPD 

5. LSM 

6. Masyarakat 

7. APH 

8. ITJEN DEPDAGRI 

9. ITPROv 

Stakeholder 

Utama 

Stakeholders yang memiliki pengaruh/kewengan legal dalam hal 

pengambilan keputusan terhadap program yang dijalankan oleh 

organisasi publik tersebut. 

 1. Bupati 

2. Sekretaris Daerah 
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d) Kedudukan Stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders 

 

Promoters : influence besar, interest besar, memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga 

kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). 

Defenders : influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan 

dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.  

Latents : influence besar, interest kecil, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat 

dalam Upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi Upaya jika mereka menjadi tertarik. 

Y Pengaruh 

(-) 

X Kepentingan 

PROMOTERS 

 

- Bupati 
- Sekretaris Daerah 

LATENS 

 

- BPK RI 
- BPKP 
- APH 

- ITJEN DEPDAGRI 
- ITPROV 

APATHETICS 

 

 
- Masyarakat 

- LSM 

DEFENDERS 

- Sekretaris Inspektur 
- Korwas KJF I,II, III 

- Korwas KJF Investigasi 
- Kasubag 

- KABAG HUKUM 
- OPD 
- staf 

 

(+) 
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Apathetics : influence kecil, interest kecil, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan 

mungkin tidak mengetahui adanya upaya. 

 

2. Content Strategi Marketing 

Desain content marketing menggunakan empat strategi atau yang lebih dikenal dengan 4 P (product (produk), 

price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Keempat strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Product adalah barang dan jasa yang ditawarkan sebagai sebuah kebutuhan. 

• Price merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk. 

• Place adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang dijalankan. 

• Promotion yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan/ mengkomunikasikan manfaat produk yang 

ditawarkan dan mempersuasi pelanggan untuk membelinya. 

Tabel 2.7 

Desain Content Marketing 

 
 

E. Kriteria Keberhasilan 

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu adanya kriteria keberhasilan yang 

bisa menjawab tujuan serta  dapat diukur dengan jelas.  

1. Tersusunnya pedoman continous auditing 

2. Terbangunnya rintisan aplikasi Continuous Audit.  

3. Terlaksananya pengintegrasian aplikasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.   

4. Terlaksananya Uji coba pengoperasian rintisan aplikasi Continuous Audit. 

Product

1. Pedoman Continuous Audit 

2. Rintisan Aplikasi Continuous Audit

3. Perbup tentang Continuous Audit

Price

APBD Kabupaten Kubu Raya

Value : mindset dan culture 

Place

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya

Promotion

Media online

Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, 
Youtube)
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5. Terlaksananya Penerbitan Keputusan Bupati Tentang penerapan Continuous Audit.  

6. Terlaksananya Implementasi pemanfaatan aplikasi Continuous Audit. 

 

 

PENTAHAPAN (MILESTONE) 

Berdasarkan tabel diatas, maka dilaksanakan proyek perubahan instansional dengan tahapan kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Konsultasi dan koordinasi kegiatan yang telah disusun dengan Mentor dan Coach 

Koordinasi dan konsultasi pertama kali dengan Mentor yaitu Bapak MUDA MAHENDRAWAN, SH (Bupati 

Kubu Raya) dilaksanakan pada hari pertama Project Leader melaksanakan periode laboratorium 

kepemimpinan. Koordinasi dan konsultas dengan Mentor dilaksanakan di Ruang Bupati Kubu Raya bersama 

dengan rekan-rekan yang mengikuti PKN BPSDM Jawa Timur dari Kabupaten Kubu Raya. Project Leader 

mengemukakan rencana proyek perubahan instansional dengan judul “Strategi Peningkatan  Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Audit Berlanjutan (Continous Audit)” dan menjelaskan 

secara singkat pentahapan (milestone) yang akan dilaksanakan dalam dua bulan periode laboratorium 

kepemimpinan. 

 

Gambar 3.1 

Konsultasi dengan mentor 

 

Mentor manyambut baik proyek perubahan yang diusulkan oleh Project Leader  dan mendukung langkah-

langkah yang akan dilaksanakan. Dokumen pendukung tahap koordinasi dan konsultasi dengan Mentor 

terlampir. 

2. Pembentukan tim agile proyek perubahan  

Pada Hari Jumat tanggal 8 April 2022,  pada pukul 09.30– 10.30 WIB dilaksanakan pembentukan Tim yang 

berasal dari Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Pembentukan tim berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat 

Kabupaten Kubu Raya. Dengan perserta rapat yang hadir Pejabat Struktural Inspektorat, Perwakilan Auditor 

seluruh Irban Bidang dan Perwakilan Sekretariat dengan Pemimpin Rapat yaitu Inspektur. 



19 
 

 

Gambar 3.2 

Pembentukan tim agile proyek perubahan 

 

Saat ini, audit konvensional dirasakan lambat dan kurang optimal, karena cakupan pemeriksaannya hanya +18 

OPD dari 20-25% desa, serta dalam kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap .pengurangan 

kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan konsep continuous audit yang didukung dengan progam Big 

Data yang dikelola oleh Bappeda. Dengan continuous audit tim tidak perlu audit tatap muka dan tim akan turun 

langsung ke lapangan apabila ada hal yang mencurigakan atau perlu perhatian lebih sesuai data resiko sehingga 

lebih efektif dalam pengawasan.  

Dalam menyusun tik efektif ini memasukan semua unsur dari stiap KJP, Tim efektif agile terdiri dari : 

a. Tim teknis 

Bertanggungjawab dalam membantu project leader dalam proses perencanaan dan menyusun laporan 

implementasi proyek perubahan 

b. Tim regulasi 

Bertangungjawab dalam mempersiapkan peraturan atau SOP untuk menjalankan continuous audit 

c. Tim informasi dan teknologi 

Bertanggungjawab dalam mengelola aplikasi dan program 

d. Tim sekretariat 

Bertanggungjawab dalam mengagendakan rapat, dokumentasi dan notulen rapat. Diharapkan setiap tim 

melakukan rapat untuk persiapan proses implementasi proyek perubahan. 

 

3. Konsultaasi dan koordinasi pembuatan Sistem aplikasi E- Audit dengan konsultan IT 

Adanya perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat membuat stakeholders berharap adanya proses 

audit yang semakin efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi yang ada. Penerapan teknologi informasi 

pada proses audit tersebut juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam manajemen risiko, 

mempercepat proses audit, meningkatkan transparansi, melakukan kontrol internal, serta melakukan tata kelola 

perusahaan. 

Integrasi antara teknologi informasi dengan sistem audit, auditor melakukan audit dengan menggunakan 

metode audit konvensional, yaitu metode audit yang masih menggunakan sistem manual serta mengandalkan 

observasi langsung secara mendetail dan teliti dalam waktu yang periodik. Oleh karena itu, audit konvensional 

memiliki kemungkinan yang lebih besar terhadap terjadinya kesalahan dalam proses audit ataupun 

pemanfaatan oleh oknum yang akan mengakibatkan terjadinya fraud. 
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Gambar 3.3 

Koordinasi pembuatan Sistem aplikasi E- Audit 

 

Seiring berkembangnya teknologi, munculah metode audit yang terbarukan yaitu continuous 

auditing. Continuous auditing adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit 

elektronik sebagai dasar yang rasional untuk menarik suatu pendapat atas kewajaran penyajian laporan 

keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang paperless dan real-time. 

Continuous auditing berbeda dengan metode audit konvensional. Continuous auditing lebih banyak 

menambahkan peranan teknologi informasi dan menggunakan bukti elektronik dalam menjalankan prosesnya 

dibandingkan audit konvensional. Metode ini dapat meminimalisir kemungkinan fraud serta human error yang 

rentan terjadi dalam metode audit konvensional berkat sistem dan teknologi paperless yang telah terintegrasi 

dalam proses audit yang real-time. 

4. Terbangunnya aplikasi E- Audit 

Tujuan pembangunan aplikasi e-audit adalah terciptanya sistem yang mendukung pelaksanaan tugas 

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik yang akan mempermudah 

dan mempercepat proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan memanfaatkan Insfrastruktur jaringan yang telah 

tersedia. 

APLIKASI CAKRAM (E-AUDIT) KABUPATEN KUBU RAYA 

 

Gambar 3.4 

Dengan Aplikasi audit ini pemeriksa dapat melakukan fungsi seperti : 
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• Mendapatkan data dan informasi dari database aplikasi pada OPD kemudian menyimpan ke dalam 

database tertentu untuk kepentingan audit. 

• membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya; 

• menyampaikan summary dan informasi hasil audit yang penting untuk mendapat tanggapan dan 

ditindaklanjuti oleh OPD selaku Obyek Pemeriksaan; 

• melakukan pemantauan secara realtime terhadap realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan oleh OPD 

dibandingkan dengan rencana, pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk mengetahui 

ketepatan waktu dan efektifitas kinerja OPD 

Sedangkan untuk OPD sebagai Objek Pemeriksaan melalui aplikasi ini dapat melakukan : 

• Upload data/file ke dalam database aplikasi sebagai kebutuhan audit pemeriksa; 

• Menindaklanjuti hasil audit. 

5. Terlaksananya ujicoba/ pilotting penerapan E-Audit  

 

 

 

Gambar 3.5 

ujicoba/ pilotting penerapan E-Audit 
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6. Tersusunnya pedoman penerapan E- Audit dengan Peraturan Bupati 

Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efaktif, transparan, dan akumtabel serta 

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektonik, bahwa 

untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penatausahaan dan pengawasan belanja daerah pertu dilakukan 

melatui aplikasi elektronik. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penerapan E Kontrak dan e Audit pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya: 

Pedoman diterbitkan dengan penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Penerapan e-Kontrak Dan E-Audit Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 

 

Gambar 3.6 

Pedoman Penerapan e-Kontrak Dan E-Audit 

 

7. Sosialisasi penerapan E- Audit 

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pedoman penerapan E- Audit yang telah ditetapkan melalui 

Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor :  48 Tahun 2022  Tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP) e-audit di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka diselenggarakan 

sosialisasi sebagai sarana penyebaran informasi tentang isi materi yang terkandung dalam pedoman dimaksud. 
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Gambar 3.7 

Sosialisasi penerapan E- Audit 

 

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. E Audit adalah sistem pengawasan terintegrasi berbasis 

elektornik untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Continuous Audit adalah program audit yang sistematis 

dan berkelanjutan, yang dilaksanakan berbasis Big Data dan Analisis Data. Big Data adalah bidang kerja yang 

membahas cara-cara mengekstrak dan menganalisa informasi secara sistematis dengan jumlah data yang terlalu 

besar atau rumit untuk ditangani oleh software pengolah data pada umumnya. 

Analisis Data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan permodelan data yang bertujuan 

menemukan informasi yang berguna da mendukung pengambilan keputusan. Gagasan Analisis Big Data adalah 

suatu inovasi kegiatan auditor dalam mengekstrak dan memproses data-data elektronik yang terkait proses 

bisnis SKPD maupun data elektronik lainnya yang relevan yang selanjutnya akan dilakuan Analisa dengan 

menggunakan pemrogaman machnine learning yang dibuat oleh auditor secara mandiri dan spesifik. 

Keuntungan Analisis Big Data bagi auditi adalah : 

• Memberi informasi dini (early warning system/EWS) suatu resiko atau masalah kegiatan 

• Memaksimalkan pengendalian intern Pimpinan SKPD secara spesifik. 3 

• Menjadi masukan bahan pengawasan bagi APIP. 

Langkah kerja Analisis Big Data adalah :  

• Persiapan adalah tim auditor melakukan diskusi untuk menentukan objek data yang akan digunakan 

dalam audit.  

• Data obtaining adalah tim auditor mengkomunikasikan kepada pihak audit perihal pengambilan data 

sesuai kebutuhan/keperluan audit.  

• Data Engineering adalah tim auditor melakukan pembermhan dan perapian data dari beragam data 

menjadi data base lengkap. 

• Data relation adalah tim auditor berdiskusi unutk membuat pemrograman yang sesuai dengan basis 

datangan dan skema deteksi fraud berdasarkan teori dan pengalaman auditor. 

• Visualization adalah tim auditor membuat visualisasi keluaran progam dan bahan presentasi. 
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• Continuous adalah tim auditor menjadikan program yang berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. 

8. Tertandatanganinya komitmen dengan para kepala OPD 

Komitmen dengan para kepala OPD dilakukan dengan acara smart Governance melalui strategi kepong bakol e-

kontrak, temu para pelaku usaha (terasa), ekosistem data, monev kinerja jalan kabupaten (menanjak) dan 

continous audit di Kabupaten Kubu Raya. 

 

Gambar 3.8 

Komitmen dengan para kepala OPD 

 

Continous audit (cakram) merupakan proyek perubahan dari inspektorat yang bertujuan untuk strategi 

peningkatan pengawasan, pemeriksaan, reviu dan monitoring yang berkelanjutan. 

9. Penerapan E- Audit pada 36 SKPD (Pilot Project) 

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan 

daerah. Inspektorat bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan oleh 

SKPD. Pengawasan Inspektorat mencakup pengawasan keuangan, pengawasan kinerja, dan pengawasan dengan 

tujuan tertentu. 

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan 

tersebut terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas, sementara entitas yang diperiksa sangat banyak 

dengan waktu pengawasan dan pemeriksaan sangat terbatas. 

Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya mengembangkan sistem informasi e-audit dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tangungjawab keuangan SKPD dengan tujuan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 
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Gambar 3.9 

Penerapan E- Audit pada SKPD 

 

10. Tesimoni pada Stakeholder Kabupaten Kubu Raya 

Bahwa untuk memberikan keyakinan tentang pelaksanaan Project Inovasi “CAKRAM” (Continuous Audit Kubu 

Raya Menanjak) dilakukan wawancara kepada Stakeholder di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kubu Raya sebagai pemangku kepentingan. Secara umum memberikan pernyataan bahwa sangat baik dan 

mendukung pelaksanaan “CAKRAM” (Continuous Audit Kubu Raya Menanjak) dalam mendukung 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Berikut salah satu tesmimoni, yaitu dari Bapak Sekda Kabupaten Kubu Raya Bapak. Yusran Anizam, S. Sos., M. 

Si adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 10 

Testimoni Bapak Yusran Anizam, S. Sos, M. Si. (Sekda Kabupaten Kubu Raya). 

 

Beliau menyatakan bahwa: ”Saya menyambut baik dan mendukung sekali terkait dengan adanya project 

inovasi “CAKRAM” (Continuous Audit Kubu Raya Menanjak). 

Saya yakin dan optimis bahwa audit seperti audit keuangan, audit kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan 

Tertentu (PDTT), dan audit lainnya akan lebih optimal. 

CAKRAM memang pantas untuk kita dukung, untuk kita sukseskan, demi kemajua audit dan sebagai suport 

atas penyelenggaraan atas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan lebih tertip dan optimal nantinya”. 
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11. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian mutu suatu program. 

Setelah pelaksanaan jangka pendek penerapan aplikasi “CAKRAM”. Bahwa tahapan dan kegiatan yang  yang 

tertuang dalam rencana tahapan jangka pendek (Periode April s.d Mei 2022) yang terdiri dari 9 (sembilan) 

kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan. Tahapan Pelaksanaan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Continuous Audit  berjalan sesuai dengan tahapan 

yang sudah direncanakan. Pada acara sosialisa project inovasi “CAKRAM” Seluruh SKPD di lingkup 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya menghadiri acara Sosialisasi Strategi Peningkatan Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Audit Berkelanjutan (Continuous Audit).  

Secara umum tahapan yang telah dilakukan tidak terjadi hambatan dan masalah yang mengganggu 

pelaksanaan dan penerapan project inovasi “CAKRAM” pada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu 

Raya. 

 

Gambar 3.11 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Tahapan (Milestone) Continuous Audit 

Berbasis e-Kontrak dan e-Audit. 

 

1) Implementasi Strategi Marketing Proyek Perubahan 

Implementasi strategi marketing proyek perubahan menggunakan empat strategi atau yang lebih dikenal 

dengan 4 P (product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi) sebagai sarana membangun 
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brand inovasi proyek perubahan yang diterapkan pada instansi yang kemudian dipublikasikan kepada 

stakeholder proyek perubahan. 

 

Gambar 3.10 

Design strategi marketing 

 

Implementasi strategi marketing proyek perubahan yang dilakukan. meliputi : 

• Product 

Continuous Audit (CAKRAM) Berbasis Data Geospasial  (Web Gis) 

• Price 

Biaya yang dikeluarkan dalam anggarakan pembangunan aplikasi e-audit (CAKRAM) dibebankan pada APBD 

Kabupaten Kubu Raya 

• Place 

Lokasi inovasi ini di laksanakan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dengan target sasaran seluruh OPD 

Kabupaten Kubu Raya. 

• Promotion 

 

Bentuk promosi nya adalah berupa Player, Video tutorial singkat yang dapat dilihat melalui media online. 

2) Capaian Keberhasilan Proyek Perubahan 

Proyek perubahan telah dilaksanakan pada kurun waktu breakthrough II Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022, terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan tersebut, maka diperoleh 

capaian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Capaian keberhasilan proyek perubahan 

No. Output Kinerja/Kegiatan Bobot 

Target 

(%) 

Target 

Pencapaian 

(%) 

Realisasi 

(%) 

A. Jangka Pendek    

1. Konsultasi dan koordinasi 

kegiatan yang telah disusun 

dengan Mentor dan Coach 

5 100 5 
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2. Pembentukan tim agile proyek 

perubahan  

10 100 10 

3. Konsultaasi dan koordinasi 

pembuatan Sistem aplikasi E- 

Audit dengan konsultan IT 

10 100 10 

4 Terbangunnya aplikasi E- Audit 10 100 10 

5 Terlaksananya ujicoba/ pilotting 

penerapan E-Audit 

15 100 15 

6 Tersusunnya pedoman penerapan 

E- Audit dengan Peraturan Bupati 

15 100 15 

7 Sosialisasi penerapan E- Audit 15 100 15 

8 Tertandatanganinya komitmen 

dengan para kepala OPD 

10 100 10 

9 Penerapan E- Audit pada 36 SKPD 

(Pilot Project) 

10 100 10 

 T O T A L    100%  100% 

 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa capaian proyek perubahan instansional yang telah dilaksanakan 

dapat dicapai sebesar 100% untuk jangka pendek, sedangkan pada jangka menengah dan jangka panjang belum 

bisa dilakukan pengukuran kinerja, mengingat implementasinya baru dilaksanakan pada bulan Juli  2022 dan 

pada tahun 2023. 

A. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

1. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran 

Organisasi pembelajaran (Learning Organization) adalah organisasi yang memberikan kesempatan dan 

mendorong setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut untuk terus belajar dan memperluas kapasitas 

dirinya. Dia merupakan organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri 

(managing change). Dalam proyek perubahan Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran adalah upaya dan hasil 

yang telah dilakukan oleh project leader dalam mengembangkan pembelajaran organisasi guna memberdayakan 

stakeholder proyek perubahan. 

Uraian keberhasilan project leader dalam mengembangkan pembelajaran organisasi, yaitu: 

a. Peranan pimpinan dalam tim agile 

.Peranan pimpinan dalam tim agile pada Keputusan tersebut adalah sebagai project leader dan sekaligus 

pelindung atau panasehat implementasi proyek perubahan yang membimbing terlaksananya seluruh kegiatan 

proyek perubahan hingga kegiatan tereksekusi dengan baik sesuai target capaian yang direncanakan. 

b. Komposisi tim agile 

1) Tim teknis 
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Bertanggungjawab dalam membantu project leader dalam proses perencanaan dan menyusun laporan 

implementasi proyek perubahan 

2) Tim regulasi 

Bertangungjawab dalam mempersiapkan peraturan atau SOP untuk menjalankan continuous audit 

3) Tim informasi dan teknologi 

Bertanggungjawab dalam mengelola aplikasi dan program 

4) Tim sekretariat 

Bertanggungjawab dalam mengagendakan rapat, dokumentasi dan notulen rapat. 

c. Ruang kerja tim agile 

Pemberdayaan tim agile dalam proyek perubahan ini adalah secara umum untuk membantu project leader 

melaksanakan setiap kegiatan, ruang kerja tim agile tidak secara khusus ditempatkan pada ruang tertentu 

sebagai ruang kerja tim agile, tetapi tetap pada ruang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai 

staf. 

d. Kanban sebagai instrumen agile 

Metode  Kanban  dalam proyek perubahan yaitu  suatu  sistem perintah  pelaksanaan kegiatan yang  berfungsi  

untuk  mengontrol  implementasi.  

 

Gambar 4.8 

Kanban Instrumen Agile 

 

2. Legalitas Penerapan Inovasi Proyek Perubahan 

Legalitas penerapan inovasi proyek perubahan adalah sebagai berikut : 

• Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern 

Pemenntah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor a890); 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

Tim Agile IV (Sekretariat)

Bertanggungjawab dalam mengagendakan rapat, dokumentasi dan notulen rapat

Tim Agile III (IT)

Bertanggungjawab dalam mengelola aplikasi dan program

Tim Agile II (regulasi)
Bertangungjawab dalam mempersiapkan peraturan atau SOP untuk menjalankan continuous 

audit

Tim Agile I (teknis)
Bertanggungjawab dalam membantu project leader dalam proses perencanaan dan menyusun 

laporan implementasi proyek perubahan
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• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota 

• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 

Nomor : PER/0alM.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah 

• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. 

 

3. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi Proyek Perubahan 

Proyek perubahan yang dilakukan memerlukan kesungguhan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

sehingga menghasilkan suatu inovasi yang bermanfaat bagi organisasi dan stakeholder. Proyek perubahan 

sebagai tugas wajib pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional merupakan tugas inovasi peserta yang diharapkan 

dapat berkesinambungan dan dikembangkan pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional.  

Setelah melakukan implementasi kegiatan pada milestones jangka pendek proyek perubahan, peserta pelatihan 

kepemimpinan nasional dituntut untuk mampu meningkatkan inovasi proyek perubahan sehingga inovasi 

berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang luas terhadap kinerja organisasi. Kegiatan berkelanjutan 

inovasi proyek perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Jangka Menengah 

Peningkatan dan pengembangan aplikasi Continuous Audit dengan berbasis Web Gis.  

2. Implementasi Jangka Panjang 

Implementasi Aplikasi Continuous Audit dan mengentry data capaian kinerja sesuai Petunjuk Teknis dan SOP 

penggunaan aplikasi Continuous Audit. 
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PENUTUP  

A. Simpulan 

1. Aplikasi Continous audit (Cakram) merupakan project dari 

inspektorat Kabupaten Kubu Raya yang bertujuan untuk strategi 

peningkatan pengawasan, pemeriksaan, reviu dan monitoring 

yang berkelanjutan. 

2. Pedoman penerapan e-audit di Kabupaten Kubu Raya 

didukung dengan penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu 

Raya Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan e-

Kontrak Dan E-Audit Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 

3. Proyek perubahan ini  didukung oleh seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan ditandai 

penandatanganan berita acara komitmen smart Governance 

melalui strategi kepong bakol e-kontrak, temu para pelaku usaha 

(terasa), ekosistem data, monev kinerja jalan kabupaten 

(menanjak) dan continous audit di Kabupaten Kubu Raya. 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk keberhasilan proyek 

perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang adalah : 

1. Implementasi kegiatan jangka menengah dan jangka panjang sangat mungkin untuk di laksaksanakan 

mengingat dukungan penuh seluruh stakeholder pada kegiatan jangka pendek proyek perubahan; 

2. Perlunya konsistensi seluruh kepala OPD untuk mengimplementasikan penerapan e-audit (CAKRAM) sesuai 

komitmen yang telah ditandatangani;Hendaknya tim agile inspektorat tetap anstusias dalam melaksanakan 

seluruh tahapan inovasi proyek perubahan hingga mencapai goal yang hendak dicapai. 

 

INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA 

Komplek Perkantoran PEMDA Kab Kubu Raya 

Jl. Angkasa Pura II, Kubu Raya, Kalimantan Barat 

Indonesia. 

 

  


