
 

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN PEDOMAN 

 
1. UMUM 

Petunjuk Penggunaan Pedoman  ini disusun terutama  untuk:  
a) Memberikan gambaran tentang format kerja bagi  APIP dalam melaksanakan 

kegiatan peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas itu sendiri diartikan 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas dengan efektifyang 
terdiri atas tiga unsur yang saling terkait,  yaitu kapasitas, kewenangan, dan 
kompetensi SDM. Peningkatan kapabilitas APIP merupakan  bagian dari 
agenda perubahan (management change) dengan tujuan untuk  memperkuat, 
memperbaiki, dan mengembangkan kelembagaanAPIP agar memiliki 
kemampuan untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal 
dalam rangka adding value. 

b) Memberikan referensi minimal untuk keperluan internalisasi agenda 
perubahan tersebut di atas  yang dilakukan dalam format peningkatan 
kapabilitas APIP,  paling tidak dalam menumbuhkan kepedulian akan arti 
penting agenda perubahan dan dalam menanamkan pemahaman mengenai 
esensi ataupun kaidah-kaidah dasarnya berikut  langkah-langkah praktis 
pelaksanaannya.  
Untuk itu:   
• Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan IA-CM, suatu model yang yang didisain secara khusus untuk 
meningkatkan peningkatan kapibiltas auditor internal sektor publik. 
Dalam kaitannya dengan materi pedoman, yang dimaksudkan dengan 
kapabilitas yang meningkat ini, adalah kapabilitas dari level 1 ke level 2 
dan dari level 2 ke level 3, dari kemungkinan kemungkinan level 1  
(Initial), level 2 (Infrastructure), level 3 (Integrated), level 4 (Managed), dan 
level 5 (Optimizing)  vide IA-CM.  
 

• Penerapan IA-CM dilakukan dengan mengakomodasikan local contents 
agar sesuai dengan konteks Indonesia pada tataran operasional, 
sementara prinsip-prinsip dasarnya relatif tetap sejalan dan sesuai 
dengan international best practices. 
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• Kgiatan peningkatan kapabilitas adalah kegiatan berbasis mandiri  pada 
berbagai aspeknya (self assessment, self improvement, self monitoring) 

• Pelaksanaan agenda peningkatan kapabilitas dilakukan dengan 
pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. 

• Pelaksanaan agenda peningkatan kapabilitas dilakukan dengan 
mengakomodasikan aspek-aspek risiko pada setiap titik dan area. 

.    
c) MemudahkanAPIP dalam menerapkan langkah-langkah kerja  peningkatan 

kapabilitas APIP sesuai dengan alur pikir yang dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

 

 
 

Elaborasi lebih lanjut  dari diagram di atas terdapat pada  dapat dilihat pada 
dokumen  Panduan  Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Secara Mandiri 
(Self Improvements) terlampir.  
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Dalam   tahapan  pelaksanaan pada di agram di atas,  seluruh APIP selaku 
pelaksana tanpa terkecuali (termasuk BPKP) beraktivitas pada kegiatan (1) self 
assessment, (2) self improvement,dan (3) self monitoring. Adapun BPKP selaku 
pembina peningkatan kapabilitas APIP mendapat tugas tambahan  di 
bidangquality assurance.  Soft copy perangkat (1) self assessment, (2) self 
improvement, dan (3) self monitoring terdapat dalam CD (compact disc) 
terlampir.  

 
 

a) Sebagian besar  langkah-langkah kerja dalam pedoman  telah  dirancang oleh 
BPKP selaku Pembina, materinya dapat sebagai sudah “given” ataupun langkah-
langkah yang bersifat generik yang  baku  untuk mempermudah APIP  
menerapkannya dalam format yang mengakomodasikan keseragaman pada 
batas-batas tertentu. Namun kepada  APIP tetap diberikan ruang untuk 
pengayaan dan penajaman substansinya  dengan mempertimbangkan 
kekhususannya masing-masing.  Adapun dari adanya  keterbakuan tersebut  
diharapkan akan lebih memudahkan bagi BPKP selaku Pembina dalam 
melakukan monitoring dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan  pada 
skala nasional  
 

b) Meski ada Pedoman, tentu saja piha APIP  diharapkan bahkan sangat 
dianjurkan untuk menggali sumber referensi lainnya tentang kapabilitas APIP, 
mengingat arti strategis dari agenda tersebut, yang  baik konsep maupun  
metodologinya akan  senantiasa mendjadi hal yang akan terus mengalami 
perbaikan (continuous improvements.  Dalam jangka panjang,  hal ini sebagai 
bagian dari agenda perubahan APIP yang tidak berkesudahan (never ending 
stories).  

 
c) Pedoman terbuka untuk dikritisi untuk penyempuraan format dan kontennya. 

Pertanyaan dan masukan dapat diakses pada:  
 

 
 

 

(http://warga.bpkp.go.id) 

d) Softfiles yang melengkapi Pedoman diorginisir seperti terlihat pada Butir 2 
berikut. Dari berbagai materi pedoman tersebut, yang sangat penting untuk 
dicermati  untuk pelaksanaan  kegiatan peningkatan akuntabilitas adalah 
Petunjuk Teknis Self Improvement, karena berisikan penjelasan tentang 
teknikalitas untuk membumikan konsep-konsep peningkatan akuntabilitas ke 
dunia kerja sehari-hari (work places), dengan menggunakan instrumentasi 
(infrastruktur kapabilitas) yang relatif cukup banyak untuk level-level 
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akuntabilitas yang menjadi sasaran (level 2 dan level 3).  
 

e) Agar dapat diperoleh pemahaman yangmakin membaik akan  materi Pedoman  
secara khusus dan konsep peningkatan kapabilitas secara lebih luas, BPKP telah 
mengagendakan program—progam pembangunan kapabiltas (capability 
building) yang dapat diranacang dan dilaksanakan  dengan mengakomodasikan 
kaidah-kaidah kemitraan sesama APIP, yang mencakup antara lain,  kegiatan 
sosialisasi, diseminiasi, workshops, diklat, forum knowledge sharings, ataupun 
benchlearning. Di samping itu juga akan dibangun fasilitas help desks pada tiap 
unit kerja BPKP terutama Kedeputian Rendal  untuk APIP K/L dan Perwakilan 
BPKP untuk APIP Daerah. Tersedia pula website BPKP yang dapat diunduh. 

 
2. DIREKTORI FILE 

 

Pedoman disampaikan ke APIP dalam bentuk hardcopies dan softcopies yang 
terekam dalam CD.  Materi pedoman dibatasi pada sasaran kegiatan 
peningkatan kapabilitas pada level 2 dan level 3 sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan.  
Struktur filenya adalah sebagai berikut : 
 
 Isi File Keterangan 
1 Petunjuk Penggunaan Pedoman  
2 Grand design Peningkatan Kapabilitas 

APIP 
 

 1) Perka BPKP  
 2) Lampiran Perka – Grand Design Sebagai acuan kegiatan 

peningkatan kapabilitas APIP 
 3) Naskah Penyiapan Grand Design Penjelasan dari Perka Grand 

Design 
3 Pedoman self assessment  
 1) Perka BPKP   
 2) Pedoman (naskah + lampiran) Dilengkapi dengan lampiran 

template hasil asesmen 
   
4 Pedoman self improvement   
 1) Perka BPKP   
 2) Pedoman (naskah + lampiran) Dilengkapi dengan lampiran 

insfrastruktur kapabilitas  
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 Isi File Keterangan 
5 Pedoman self monitoring  
 1) Perka BPKP  
 2) Pedoman (Naskah + Lampiran ) Dilengkapi dengan lampiran 

template monitoring  
 

 

 

 


