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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MONITORING TINGKAT KAPABILITAS

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengambil

kebijakan pengawasan intern khususnya terkait

efektivitas APIP yang tercermin dari level

kapabilitasnya melalui penilaian elemen‐elemen yang

tercantum dalam IACM, dan dalam rangka

memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan

hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang

baik di lingkungannya, maka perlu dilakukan

monitoring terhadap tindak lanjut  berupa perbaikan

atas area of  improvement dalam bentuk action plan

yang harus  dilakukan oleh APIP dalam rangka

memperbaiki tingkat kapabilitas APIP yang

bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

terkmaksud dalam huruf a., perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pedoman Teknis Monitoring

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP);

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara...



- 2 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan

Kesejateraan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 863A );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS MONITORING TINGKAT KAPABILITAS

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 1...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal

audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang

terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern

pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan

Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyele'nggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalarn mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model

(IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek

fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di

sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor

publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif

untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan

profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat

kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif.

4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah

kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri

dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan

kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan

peran APIP secara efektif.

5. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,

mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses  bisnis/manajemen

dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan

fungsi APIP yang efektif.

6. Area....
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6. Area Proses Kunci / Key Process Area (KPA) merupakan bangunan utama

yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang

seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu

sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat

pada level berikutnya.

7. Evaluasi/Assessment APIP adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka

menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan

mengacu kepada praktik tata kelola yangbaik dan berlaku secara

universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen‐elemen yang

tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IACM);

8. Area of Improvement adalah bidang-bidang dalam Area Proses Kunci yang

berdasarkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP masih memerlukan

perbaikan dalam rangka peningkatan kapabilitasnya;

9. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci

pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan

selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas

dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator.

Pasal 2

Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) merupakan salah satu bentuk pembinaan APIP yang

memberikan arah bagi Pimpinan APIP dalam:

a. Mengetahui efektivitas APIP yang menjadi sasaran kegiatan assessment

(evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu

kepada praktik yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia

melalui penilaian elemen‐elemen yang tercantum dalam IACM;

b. Memantau perkembangan pelaksanaan atas action plan yang disusun dan

dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat

kapabilitas ke level yang lebih tinggi;

c. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP

dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, serta solusi

dalam menghilangkan hambatan tersebut dalam bentuk road map

perbaikan yang terarah atas tingkat kapabilitasnya.

Pasal 3

Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

lampiran...
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lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Mei 2015

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BPKP
NOMOR …… TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS MONITORING TINGKAT

KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas APIP
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan
struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan,
mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka
pencapaian tujuannya. Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata
kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan
untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda‐beda
tergantung dari tujuan masing‐masing organisasi.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, seluruh pimpinan organisasi baik itu menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 (PP 60) Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lahirnya PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan
pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government). Implementasi lima unsur SPIP
diharapkan dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan
kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara
efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,
mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sub unsur ketujuh dalam unsur Lingkungan Pengendalian SPIP adalah
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
Mewujudkan APIP yang efektif merupakan kewajiban pimpinan instansi
pemerintah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Perwujudan peran APIP yang
efektif di dalam pasal 11 PP 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus
memenuhi:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah (assurance activities);

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (early
warning activity/anti corruption activities); dan
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3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang
dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di
lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri atas Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara,
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi
Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan unit
pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik
dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang
melingkupi. Hal ini mengakibatkan APIP di Indonesia memiliki kapabilitas yang
beragam. Untuk mewujudkan APIP yang efektif sebagaimana yang
diamanahkan di dalam PP 60 Tahun 2008, diperlukan sebuah pola umum
pengembangan kapabilitas APIP yang dapat digunakan sebagai langkah yang
logis dalam pengembangan kapabilitas APIP.

Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengembangkan Model Kapabilitas
Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM), yaitu suatu
kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang
dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM
menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam
mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan
tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM menunjukkan langkah-
langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju
kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di
dalam model IACM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1
(Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan
Level 5 (Optimizing).

Hasil pemetaan dan evaluasi (assessment) tata kelola APIP tahun 2010 s.d.
2014 dengan menggunakan metode IACM terhadap 474 APIP Pusat dan Daerah
(57 APIP Pusat dan 417 APIP Daerah) menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas
APIP di Indonesia  masih rendah dimana 85,23% atau 404 unit APIP masih
berada di level 1 (Initial), sebesar 14,56% atau 69 unit APIP berada di level 2
(Infrastructure), dan 1 unit APIP atau 0,21% berada di  level 3 (Integrated).
Masih rendahnya kapabilitas APIP menggambarkan bahwa APIP masih belum
dapat berperan secara efektif sehingga belum mampu meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan monitoring terhadap tindak
lanjut berupa perbaikan atas area of improvement dalam bentuk action plan
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yang disusun dan harus dilakukan oleh APIP dalam rangka memperbaiki
tingkat kapabilitas APIP yang bersangkutan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan self assessment yang
dilakukan oleh APIP maupun hasil self assessment yang telah dilakukan
validasi oleh BPKP dan yang dituangkan dalam Action Plan yang disusun dan
dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat kapabilitas ke
level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman untuk
melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan action plan yang telah
disusun dan harus dilakukan oleh unit APIP yang bersangkutan dalam rangka
memperbaiki tingkat kapabilitasnya menuju ke level yang lebih tinggi.

2. Tujuan Pedoman Monitoring

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk:

a. mengetahui efektivitas APIP yang menjadi sasaran kegiatan assessment
(evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada
praktik yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia;

b. memantau perkembangan pelaksanaan atas action plan yang disusun dan
dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat kapabilitas
ke level yang lebih tinggi;

c. memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam
melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, serta solusi dalam
menghilangkan hambatan tersebut dalam bentuk road map perbaikan yang
terarah atas tingkat kapabilitasnya.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran kegiatan monitoring adalah unit APIP yang telah melakukan self
assessment, maupun unit APIP yang telah divalidasi hasil self assessment-nya
oleh BPKP serta berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas
menuju level yang lebih tinggi.

Sedangkan ruang lingkup monitoring adalah seluruh data umum APIP, hasil
self assessment, dan rencana tindak perbaikan tingkat kapabilitas APIP untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan action plan yang disusun dan
dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat kapabilitas ke
level yang lebih tinggi.

4. Dasar Monitoring Kapabilitas APIP

Monitoring Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan:

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana APIP diharapkan
memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated);
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b. Pasal 11 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 11 berkaitan dengan
perwujudan peran APIP yang efektif, dan pasal 59 berkaitan dengan
pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. BPKP sebagai instansi pembina
penyelenggaraan SPIP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui
penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis,
peningkatan kompetensi APIP, termasuk pembinaan untuk mendorong
perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11
tersebut.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan
Kesejateraan Rakyat;

5. Elemen Kapabilitas APIP

Indikator keberhasilan dalam pembangunan kapabilitas APIP mengacu kepada
enam elemen sebagai berikut:

a. Peran dan Layanan (Services and Role)

Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian
yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda sangat tergantung kepada
kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang
terlihat pada isi dokumen internal audit charter.

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif
dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan
memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih
baik. APIP dapat menjadi contoh (role model) bagi perubahan ke arah yang
lebih baik.

Jenis Layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada
kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP.
Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa penjaminan (assurance) dan
pemberian saran (advisory services). Layanan penjaminan (assurance) dapat
terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain
dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan value for money
audit. Sedangkan kegiatan pemberian saran (advisory services) mencakup
kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas
pengendalian (control self assessment), dan pemberian nasihat lain.

Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari
kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan
pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama‐



Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas APIP 5

sama dengan pihak eksternal (co‐source) atau dapat pula menyerahkan
sepenuhnya kepada pihak eksternal (outsource).

Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian organisasi
Kementerian/Lembaga/Pemda. Fokus layanan dapat berupa audit atas
transaksi, kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis
dan efektivitas, dan laporan keuangan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)

Pengelolaan SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut,
menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan
tunjangan sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang
memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka
secara optimal, yang mencakup:

 Keberadaan uraian pekerjaan (job description)

Penyusunan dan pengembangan uraian pekerjaan yang jelas merupakan
hal penting agar SDM APIP mengetahui apa yang harus dikerjakannya
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

 Perekrutan pegawai

Perekrutan pegawai yang kompeten dan tepat diperoleh melalui proses
seleksi yang tepat dengan memperhatikan persyaratan jabatan dan tujuan
pekerjaan yang diperlukan.

 Pengembangan profesi pegawai

Pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk
meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang
berkelanjutan, pembinaan pegawai dan  pemberian masukan yang terus
menerus.

 Penilaian dan penentuan standar kinerja

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu kepada standar, hasil, dan
ukuran kinerja yang telah ditentukan.

 Pemberian penghargaan (reward)

Pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan dengan mendisain
sistem penghargaan dan imbalan yang efektif, memberikan kesempatan
promosi dan pengembangan karier, dan menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif.

 Perencanaan SDM jangka panjang

Mencakup perencanaan SDM agar dapat melaksanakan kegiatan
pengawasan yang direncanakan akan dilaksanakan di masa mendatang.

c. Praktik Profesional (Professional Practices)
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Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan
praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP
dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi
sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

 Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja.

Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui
program pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan
pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.

 Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan.

Mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang
diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk
menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.

d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and
Accountability)

Mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik
keuangan maupun nonkeuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan
mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan
hasil yang diperoleh APIP.

 Informasi Kinerja

Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang memungkinkan
APIP melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari
perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.

 Pengelolaan sistem informasi kinerja.

Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang relevan
dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi keuangan maupun
nonkeuangan.

 Pelaporan kinerja

Pelaporan mencakup pelaporan tentang kinerja dan efektivitas dari
pelaksanaan kegiatan APIP baik pelaporan kepada pimpinan organisasi
Kementerian/Lembaga/Pemda dan para pemangku kepentingan utama
maupun kepada masyarakat.

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP,
dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan
dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar
organisasi.

 Budaya dan Hubungan internal APIP dalam organisasi

Budaya dan hubungan organisasi internal APIP mencakup hubungan
manajemen internal dalam APIP, hubungan dengan pimpinan APIP, dan
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hubungan dengan jajaran pimpinan organisasi Kementerian/
Lembaga/Pemda.

 Budaya dan hubungan APIP dengan pihak lain

Budaya dan hubungan APIP dengan unit lain mencakup hubungan APIP
dengan para pemangku kepentingan utama dan auditor eksternal atau
dengan organisasi pengawasan lain yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

f. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran
pimpinan dalam organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak lain di
luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi
yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur
tata kelola organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda secara keseluruhan.

 Hubungan pelaporan

Mencakup hubungan pelaporan pimpinan APIP baik secara administratif
(keuangan) maupun fungsional (kegiatan pengawasan) kepada pimpinan
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda yang memungkinkan APIP
melaksanakan tanggung jawabnya.

 Ketersediaan sarana untuk menjamin independensi dan obyektivitas APIP

Keberadaan internal audit charter yang memberikan kewenangan bagi APIP
untuk dapat mengakses penuh informasi, catatan, aset, dan personil
organisasi agar dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh.

 Dukungan kebijakan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda

Mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur organisasi yang dibangun
untuk mendukung kecukupan sumber daya APIP, penganggaran, dan
pengawasann terhadap APIP yang dapat memberikan kontribusi bagi
efektivitas dan independensi APIP.
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BAB II
PELAKSANAAN MONITORING TINGKAT KAPABILITAS APIP

1. Tujuan dan Sasaran Monitoring Kapabilitas APIP

Tujuan monitoring tingkat kapabilitas APIP adalah:

a. Memberikan masukan kepada Pimpinan unit APIP dan Pimpinan Tertinggi
Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda atas tindak lanjut yang
seharusnya dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kapabilitasnya;

b. Memberikan informasi kepada Kepala BPKP dalam mengambil kebijakan
perbaikan kapabilitas APIP;

c. Memberikan informasi kepada Presiden serta stakeholders APIP dalam
mengambil kebijakan perbaikan atas sistem pengawasan intern pemerintah.

Sasaran monitoring tingkat kapabilitas APIP adalah:

a. APIP yang telah melakukan self assessment dan berkomitmen untuk
melakukan self improvement untuk peningkatan kapabilitasnya;

b. APIP yang telah mempunyai action plan perbaikan tingkat kapabilitasnya.

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan
pelaksanaan action plan yang sudah disusun oleh masing-masing APIP dalam
rangka meningkatkan kapabilitasnya secara mandiri (self improvement) serta
memantau perkembangan kapabilitas APIP secara nasional.

2. Ruang Lingkup Monitoring Kapabilitas APIP

Ruang lingkup monitoring kapabilitas APIP adalah hasil self assessment
kapabilitasnya dan rencana tindak perbaikannya yang dilanjutkan dengan
pelaksanaan action plan yang sudah disusun oleh APIP untuk meningkatkan
kapabilitas ke level berikutnya secara mandiri (self improvement) yang berupa:

a. Analisis atas data umum yang diisi oleh APIP;

b. Tingkat kapabilitas APIP yang diperoleh pada saat APIP melakukan self
assessment;

c. Action plan yang sudah disusun oleh APIP untuk meningkatkan
kapabilitasnya ke  level berikutnya secara mandiri (self improvement) yang
selaras dengan road map perbaikan tingkat kapabilitas APIP, maupun hasil
dari validasi yang dilakukan BPKP.

3. Pelaksana dan Waktu Monitoring

Monitoring kapabilitas dilaksanakan oleh APIP, BPKP Perwakilan dan BPKP
Pusat.
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Monitoring kapabilitas oleh APIP dilaksanakan oleh Tim Kapabilitas yang
ditetapkan/ditunjuk oleh Pimpinan APIP. Monitoring dilaksanakan secara
terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam action plan.

Monitoring kapabilitas oleh BPKP Perwakilan dilaksanakan oleh Tim yang
ditugaskan untuk memonitor perkembangan kapabilitas di wilayah kerja BPKP
Perwakilan.

Monitoring kapabilitas oleh unit Kedeputian BPKP dilaksanakan oleh Tim yang
ditugaskan untuk memonitor perkembangan kapabilitas di APIP yang menjadi
binaan kedeputian BPKP.

Monitoring kapabilitas secara nasional maupun terhadap pelaksanaan
monitoring BPKP Perwakilan dan Unit Kedeputian BPKP dilaksanakan oleh Tim
Kapabilitas APIP BPKP yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala BPKP

Monitoring perkembangan kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP
Perwakilan maupun BPKP Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap
semester atau sesuai dengan permintaan Kepala BPKP dan Presiden.

4. Output dan Outcome yang diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan monitoring adalah:

a. laporan perkembangan pelaksanaan action plan yang sudah disusun oleh
APIP untuk meningkatkan kapabilitasnya ke  level berikutnya secara
mandiri (self improvement)

b. Laporan monitoring secara regional/wilayah tingkat kapabilitas APIP

c. laporan monitoring secara nasional tingkat kapabilitas APIP yang
dilaporkan kepada Kepala BPKP, Presiden RI dan stakeholdres.

Outcome yang diharapkan adalah dimanfaatkan:

a. Dalam lingkup APIP, laporan ini untuk memantau perkembangan
pelaksanaan action plan oleh APIP,

b. Dalam scope regional, laporan monitoring dapat dijadikan sebagai bahan
pengambilan kebijakan Kepala Daerah untuk lebih memerankan APIP
secara efektif.

c. laporan monitoring sebagai bahan pengambilan kebijakan Kepala BPKP,
Presiden RI, maupun stakeholdres APIP dalam memperbaiki sistem
pengawasan intern di Indonesia.

5. Tahapan Pelaksanaan Monitoring Kapabilitas APIP

Tahapan dalam monitoring Kapabilitas APIP meliputi tiga hal besar yaitu
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Tahap Persiapan
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- Pada tahap persiapan ini, Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas  dari APIP
menentukan item-item penting apa yang harus dilakukan dalam action
plan yang telah disusun sebelumnya.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan dan Unit Kerja Kedeputian
BPKP melakukan pengumpulan data awal untuk monitoring terhadap
keseluruhan unit APIP secara regional/wilayah kerjanya, menentukan
item-item penting apa yang akan dipantau dan menjadi bahan laporan
monitoring, merencanakan untuk melakukan monitoring dengan
mendasarkan pada aplikasi yang telah ada maupun secara langsung
atas unit-unit APIP yang menjadi target/sasaran monitoring.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat melakukan pengumpulan data
awal untuk monitoring keseluruh unit APIP secara nasional yang telah
melakukan self assessment dan self improvement dengan mendasarkan
aplikasi yang telah ada.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat melakukan monitoring terhadap
kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Kapabilitas APIP dari
BPKP Perwakilan.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebagai langkah awal dalam monitoring kapabilitas APIP:

- Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas dari APIP memastikan  perkembangan
pelaksanaan action plan yang sudah disusun oleh APIP untuk
meningkatkan kapabilitasnya ke  level berikutnya secara mandiri (sef
improvement) dengan mengisi form realisasi action plan terlampir.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan dan Unit Kerja Kedeputian
BPKP melakukan reviu kepada seluruh APIP secara regional/wilayah
atas hasil self assessment berikut validasinya yang telah ada, serta
menganalisis action plan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh APIP
yang bersangkutan. Reviu dilakukan dengan menggunakan form isian
kelengkapan dan isian hasil self assessment, analisis action plan
disesuaikan dengan area of improvement yang ada dan saran hasil
validasi yang telah diberikan berikut perkembangan pelaksanaan action
plan yang sudah disusun oleh APIP untuk meningkatkan kapabilitasnya
ke  level berikutnya secara mandiri (sef improvement).

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat melakukan pengumpulan data
awal untuk monitoring terhadap keseluruhan unit APIP secara nasional
kepada semua APIP  yang telah melakukan self assessment dan self
improvement dengan mendasarkan aplikasi yang telah ada,

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat melakukan monitoring terhadap
kegiatan monitoring  yang dilakukan oleh Tim Kapabilitas APIP dari
BPKP Perwakilan.

Langkah kerja reviu dan analisis action plan, dibahas di Bab III.
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c. Tahap Pelaporan

Setelah monitoring dilaksanakan, sebagai bahan pengambilan kebijakan,
maka harus dibuat laporan hasil monitoring kapabilitas APIP, dalam bentuk
surat.

- Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas  dari APIP, menyusun laporan kepada
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda tentang kemajuan pelaksanaan
action plan yang sudah disusun oleh APIP untuk meningkatkan
kapabilitasnya ke  level berikutnya secara mandiri (self improvement)
berikut kendala yang dihadapi untuk melaksanakan action plan yang
sudah disusun sebelumnya serta melampirkan form  realisasi action
plan terlampir.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan dan Unit Kerja Kedeputian
BPKP menyusun  perkembangan pelaksanaan action plan yang sudah
disusun oleh APIP secara regional/wilayah/sektor di wilayahnya serta
menyampaikan kendala yang dihadapi APIP untuk melaksanakan action
plan untuk peningkatan ke level berikutnya.

- Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat secara nasional melakukan
analisis hasil pemantauan dari seluruh BPKP Perwakilan terhadap
perkembangan kapabilitas APIP di wilayah/regional/sektor tertentu
dengan didukung dengan aplikasi yang telah ada.

Laporan regional dan laporan nasional disampaikan kepada Kepala BPKP.
Jika monitoring dilakukan secara langsung (on the spot) kepada unit APIP
tertentu, maka laporan ditembuskan juga kepada unit yang dimonitor.

Seluruh tahapan pelaksanaan monitoring perlu didokumentasikan dalam
suatu kertas kerja. Kertas kerja minimal pelaksanaan monitoring
terangkum dalam seluruh lampiran pedoman ini.
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BAB III
PROGRAM KERJA MONITORING KAPABILITAS APIP

Sasaran dan tujuan monitoring, serta program kerja monitoring kapabilitas
APIP adalah sebagai berikut:

1. Monitoring oleh APIP (Self Monitoring)

Analisis terhadap Perkembangan Pelaksanaan Action Plan

Langkah Kerja : a. Dapatkan data action plan yang telah disetujui
oleh Pimpinan APIP.

b. Bandingkan antara realisasi dengan
rencana/target dalam action plan serta ungkapkan
kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka
pelaksanaan action plan tersebut.

c. Buat simpulan

2. Monitoring oleh BPKP

Analisis terhadap Data Umum APIP

Tujuan : Memberikan informasi umum terkait pengawasan
intern APIP yang dimonitor

Langkah Kerja : a. Dapatkan data umum APIP berupa upaya
peningkatan kompetensi SDM pengawasan,
kegiatan Assurance dan Consulting yang
dilaksanakan oleh APIP, cakupan pengawasan,
anggaran APIP, jumlah dan komposisi SDM APIP,
serta struktur dan komposisi kompetensi SDM
pengawasan.

b. Bandingkan dan analisis data tersebut dengan
hasil self assessment.

c. Buat simpulan

Reviu terhadap hasil self assessment

Tujuan : Memberikan informasi terkait area of improvement
yang harus diperbaiki atas 6 elemen kapabilitas APIP.

Langkah Kerja : a. Dapatkan hasil self assessment unit APIP untuk
seluruh elemen yaitu Elemen Peran dan Layanan
Pengawasan Intern, Elemen Pengelolaan SDM,
Elemen Praktek Profesional, Elemen Manajemen
dan Akuntabilitas Kinerja, Elemen Hubungan dan
Budaya Organisasi, dan Elemen Struktur Tata
Kelola.

b. Tentukan area of improvement yang harus
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diperbaiki dalam rangka menuju level berikutnya.
Dalam hal ini, hanya fokus pada AOI yang akan
ditingkatkan (fokus dengan pernyataan pada level
yang terkait saja).

c. Lakukan analisis area of improvement dengan hasil
self assessment.

d. Buat simpulan

Analisis terhadap pelaksanaan action plan perbaikan kapabilitas APIP

Tujuan : Memberikan informasi perkembangan action plan
yang harus dilakukan, dan keterkaitan action plan
dengan perbaikan kapabilitas APIP

Langkah Kerja : a. Dapatkan hasil area of improvement yang harus
diperbaiki dalam rangka “menuju level
berikutnya”. Dalam hal ini, hanya fokus pada AOI
yang akan ditingkatkan (fokus dengan pernyataan
pada level yang terkait saja).

b. Dapatkan action plan yang disusun sendiri oleh
APIP dan telah disetujui pimpinan APIP.

c. Lakukan analisis keterkaitan action plan,
perkembangan pelaksanaan action plan, kendala
yang dihadapi dan solusi yang diperlukan.

d. Buat simpulan



Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas APIP 14

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi APIP dan bagi BPKP dalam
pelaksanaan monitoring perkembangan kapabilitas APIP, baik di lingkungan
APIP Pusat dan Daerah (APIP Kementerian/Lembaga dan APIP
Provinsi/Kabupaten/ Kota).

Hal‐hal yang dicakup dalam Pedoman ini adalah acuan mendasar yang berlaku
secara umum bagi organisasi pengawasan intern. Untuk peningkatan level
kapabilitas APIP dan perbaikan sistem pengawasan intern, pedoman ini dapat
dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi dan praktik
pengawasan intern pemerintah di Indonesia.
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Contoh Format Monitoring Perkembangan Action Plan

1. Monitoring Perkembangan Action Plan per APIP

NAMA UNIT APIP

FORMULIR MONITORING
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ACTION PLAN

No. KPA Pernya
taan

Langkah
-

langkah

Target
Selesai

Infra
struk-

tur/Out
put

Petu
gas/
PIC

Realisasi
Infrastruktur Keterangan

(sudah/be-
lum selesai)

Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan action plan : (bila ada)

1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
4. dst.

…………………,
…………………………...

Irjen/Irtama/Inspektur

…………………………………………
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2. Monitoring Perkembangan Action Plan per Kedeputian/Wilayah

NAMA KEDEPUTIAN/PERWAKILAN BPKP

FORMULIR MONITORING

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ACTION PLAN
DI LINGKUNGAN…/WILAYAH PROVINSI..

1. Monitoring perkembangan kapabilitas APIP di lingkungan…./wilayah…..

dilakukan terhadap …. Unit APIP yang telah menyusun action plan
sebagai berikut:

a. Inspektorat Jenderal/Inspektorat …..

b. Inspektorat Jenderal/Inspektorat …..

c. Inspektorat Jenderal/Inspektorat …..

d. dst

2. Perkembangan pelaksanaaan action plan masing-masing unit APIP

sebagaimana terlampir

3. Solusi terhadap permasalahan/kendala pelaksanaan action plan adalah

sebagai berikut:

a. ……………………..

b. ……………………..

c. ……………………..

d. dst.

…………………,

…………………………...

Deputi/Direktur/Kepala Perwakilan

…………………………………………
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