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BPKP mempunyai aplikasi mobile untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui pejabat 

pengelola informasi dokumentasi. Aplikasi mobile tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang terse-

dia pada website BPKP. 

Berikut cara mendownload dan menginstall aplikasi mobile BPKP yang tersedia pada website BPKP 

http://bpkp.go.id pada telepon genggam. 

1.  Tahapan awal

Untuk mendapatkan apk atau bentuk raw dari aplikasi mobile BPKP, masyarakat dapat mengunduh 

aplikasi tersebut pada laman http://bpkp.go.id. Masyarakat dapat mengunjungi laman BPKP melalui 

telepon genggam atau personal komputernya masing-masing. Masyarakat dapat membuka terlebih 

dahulu browser di masing-masing perangkat. 

Berikut tampilan website BPKP yang dibuka melalui browser chrome di telepon genggam. 

Gambar: Tampilan Website BPKP Melalui Browser Chrome yang Diakses pada Telepon Genggam.
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2.  Masuk ke subdomain PPID pada website BPKP.

Setelah memasuki website BPKP, masyarakat dapat menggeser layar pada telepon      

genggam ke atas sampai terlihat banner subdomain PPID BPKP.

Gambar: Banner Subdomain PPID BPKP
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Masyarakat dapat menekan banner tersebut, dan kemudian akan diarahkan secara otomatis 

kepada subdomain website PPID BPKP. Tampilan subdomain website PPID BPKP sebagai beri-

kut.

Gambar: Tampilan Subdomain Website PPID BPKP
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Pada subdomain tersebut, masyarakat dapat menggeser kembali layar telepon genggam 

masing-masing ke arah atas sampai menemukan tulisan “Aplikasi Mobile BPKP” seperti yang 

telah dilingkari di bawah ini. 

Gambar: Tampilan Subdomain yang Menunjukkan Link untuk mengunduh Aplikasi Mobile PPID BPKP
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Setelah ditemukan, masyarakat dapat menekan tulisan tersebut. Kemudian, muncul halaman 

selanjutnya. 

Gambar: Tampilan Subdomain Aplikasi Mobile PPID BPKP
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Pilih  “Download Aplikasi Mobile PPID BPKP Android”. Lalu, langkah selanjutnya menunggu proses 
unduh selesai. Setelah itu, file apk akan tersimpan di device penyimpanan telepon genggam Anda. 

Gambar: Tampilan Subdomain Aplikasi Mobile PPID BPKP
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3.  Menginstall Aplikasi Mobile PPID BPKP

Setelah mengunduh apk dari Aplikasi Mobile PPID BPKP. Masyarakat dapat meng-install-nya di 
telepon genggam masing-masing. Namun, apk dari Aplikasi Mobile PPID BPKP hanya dapat di-in-
stall pada telepon genggam atau smartphone yang berbasis android saja. Pengguna OS IOS belum 
bisa menikmati aplikasi mobile PPID BPKP di telepon genggamnya. 

Peng-install-an dimulai dengan mencari file apk dari aplikasi mobile PPID BPKP yang telah tersim-
pan di dalam device penyimpanan telepon genggam. Setelah ditemukan, masyarakat dapat 
menekan file apk tersebut. 

Gambar: Tampilan Pop-Up pada Smartphone Android Saat Meng-install
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Tekan tombol pasang pada saat pop-up 
yang muncul. 

Gambar: Tekan Tombol Pasang pada pop-up android.
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Setelah menekan tombol pasang, pop-up 
akan berubah kepada mode menunggu 
pemasangan seperti pada gambar di 
samping.  

Gambar: Mode Menunggu Pemasangan Apk.  
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Kemudian, tampilan yang akan 
muncul pada saat selesai mode 
menunggu pemasangan akan seperti 
gambar di samping. Anda dapat 
langsung menekan tombol buka. 
Setelah itu, interface aplikasi mobile 
PPID BPKP akan terbuka.   

Gambar: Mode Akhir  Pemasangan Apk Aplikasi Mobile PPID BPKP.
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Gambar: Tampilan Awal Aplikasi Mobile PPID BPKP.  
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Gambar: Tampilan Aplikasi Mobile PPID BPKP.  
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