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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November
2012 melalui rapat pleno pembentukan AAIPI di Aula Gandhi kantor BPKP Pusat Jalan Pramuka No.33
Jakarta Timur. Sebagai organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah yang beranggotakan
individu perorangan (Auditor termasuk P2UPD) dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pembentukan AAIPI merupakan pelaksanaan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 52 ayat 3,
pasal 53 ayat 3, dan pasal 55 ayat 2. Secara umum keberadaan AAIPI diharapkan dapat berperan dalam :
1. Untuk meningkatkan profesionalisme auditor pemerintah melalui keaktifan/peran serta dalam kegiatan
pengembangan profesi;
2. Turut berkontribusi dalam pemberian masukan kegiatan Pembina Jabatan Fungsional Auditor dalam
pengembangan profesi auditor anggota AAIPI;
3. Menyamakan persepsi terkait profesi auditor di bidang pegawasan intern pemerintah.
Pada saat ini cakupan wilayah kerja meliputi 86 unit di tingkat pusat dan 543 di tingkat daerah, serta
dengan keanggotaan lebih dari 13.000 anggota individu.Dengan wadah organisasi profesi AAIPI, diharapkan
auditor intern Indonesia dapat bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah.
Dalam Anggaran Dasar AAIPI (Bab IX Kepengurusan, Pasal 16), telah diatur bahwa kepengurusan
terdiri dari :
1. Pengurus AAIPI disebut Dewan Pengurus Nasional yang dipilih dan disahkan melalui kongres;
2. Pengurus Komite AAIPI disebut Pengurus Komite yang dipilih dan disahkan melalui rapat anggota
komite yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional;
3. Pengurus Pelaksana Harian disebut Direktur Eksekutif berasal dari Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Auditor dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional;
4. Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Sedangkan penetapan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIPI dengan
Surat Keputusan Ketua Umum No. Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, seperti
disajikan dalam Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi AAIPI

1.2 Peran Strategis AAIPI
Sebagai organisasi profesi yang beranggotakan lebih dari 13.000 orang APIP, yang tersebar pada 86
unit di tingkat pusat dan 543 di tingkat daerah, secara kelembagaan, APIP dan AAIPI merupakan sebuah
kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, tentang RPJMN Tahun 2015 –
2019, dinyatakan bahwa AIPI yang tergabung dalam lembaga AAIPI memiliki peran sangat strategis, dalam
mendukung dan berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan dan pencapaian hasil pembangunan
nasional dan daerah. Peran strategis tersebut antara lain adalah :
1. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya, dengan mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan
sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga; (Buku I,
halaman 7-13, Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019);
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan fokus pengawasan tidak
hanya pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan
areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Ke depan, permasalahan yang perlu diselesaikan,
diantaranya: tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan; (Buku II, halaman 7-16, 7.1.2 Sub
Bidang Aparatur);
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengawasan internal
pemerintah dengan sasaran peningkatan independensi dan profesionalisme APIP; dan mendorong
implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (Buku II, halaman 7-45, Penyusunan
RUU SPIP);
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Untuk mewujudkan peran strategis tersebut, dinyatakan pula bahwa perlunya penguatan independensi
dan kelembagaan APIP bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP secara independen dan
profesional terhadap efisiensi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Negara dan program/kegiatan
pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).
1.3 Kinerja yang Telah Dicapai
Capaian kinerja AAIPI pada periode 2012-2017, telah dihasilkan berbagai bentuk kontribusi, baik
bagi peningkatan kapabilitas APIP, maupun dalam memberikan rekomendasi penataan dan penguatan regulasi
terkait pengawasan intern pemerintah. Hasil yang telah dicapai tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan dan menetapkan perangkat profesi dalam bentuk Pedoman, terkait pengawasan intern
pemerintah, antara lain :
a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
b. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
c. Pedoman Telaah Sejawat AAIPI;
2. Dengan diterbitkannya Pedoman tersebut diatas, sekaligus keluarnya peraturan terkait pencabutan
Peraturan yang tidak lagi diberlakukan, yaitu :
a. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2016, tentang Pencabutan PermenPANRB No.
PER/04/M.PAN/03/2008, tentang Kode Etik APIP;
b. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 10 Tahun 2016, tentang Pencabutan PermenPANRB No.
PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit APIP;
c. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2016, tentang Pencabutan PermenPANRB
Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit APIP;
3. Pengembangan profesi dan kapasitas auditor telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan, antara lain :
lokakarya/workshop/seminar/diskusi panel audit intern;
4. Dalam rangka mengawal tata kelola dan manajemen risiko K/L/D, telah pula dilakukan beberapa
kegiatan, antara lain :
a. Knowledge sharing tentang peningkatan efektivitas SPIP dan kapabilitas APIP (IACM);
b. Knowledge sharing tentang pembelajaran atas temuan Audit Laporan Keuangan Keuangan
serta strategi K/L/D dalam menuntaskan tindatlanjut atas temuan pemeriksaan;
5. Berbagai bentuk sosialisasi dan internalisasi berkaitan dengan Peraturan Organisasi AAIPI, maupun
perangkat dalam penyelenggaraan profesi auditor;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018 – 2022, yang diikuti dengan
serangkaian kegiatan dengan melibatkan perangkat organisasi Pusat maupun Daerah;
1.4 Isu-Isu Strategis yang Dihadapi
Sebagai organisasi profesi, AAIPI adalah mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional, untuk itu AAIPI harus dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya dengan baik, yaitu menjaga
obyektivitas dan independensi dengan dilandasi oleh standar audit, norma, dan kode etik yang terbangun dari
profesionalisme.
Kondisi diatas telah menempatkan AAPI dalam situasi yang sangat dinamis, yang secara langsung kan
berhadapan dengan isu-isu strategis, antara lain sebagai berikut :
1. AAIPI dalam melaksanakan penguatan organisasi AAIPI (inside-in) :
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Auditor, serta menjaga objektivitas dan independensi
yang dilandasi dengan profesionalisme;
2. Pengembangan secara berkelanjutan atas perangkat profesi dalam peningkatan kapabilitas
APIP (standar audit, kode etik auditor, pedoman telaah sejawat);
3. Mengembangkan perangkat organisasi, serta melaksanakan praktek tata kelola organisasi
yang baik, untuk memenuhi mandat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. AAIPI dalam beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan lingkungan strategis dalam
pengawasan intern pemerintah (outside-in) :
1. Melaksanakan riset dan pengembangan metode, teknik dan pendekatan pengawasan, yang
bersifat “pragmatis” tanpa meninggalkan aspek “akademik-metodologis”;
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2. Pengembangan berkelanjutan kapabilitas dinamis APIP dengan mengacu pada praktek terbaik
(best practice) yang berlaku secara internasional.
3. AAIPI dalam memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pembangunan nasional (inside-out) :
1. Memberikan kontribusi dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah;
2. Mendukung penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi;
3. Membantu upaya mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi; serta
4. Mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi
anggaran agar terhindar dari penyimpangan dan ketidakpatuhan;
4. Perkembangan teknologi informasi maupun digitalisasi informasi, secara menyeluruh memberikan
pengaruh mendasar bagi sendi-sendi pengembangan dan pelaksanaan audit internal pemerintah. Bagi
penyelenggaraan AAIPI, hal ini berpengaruh pula baik dalam lingkup inside-in, outside-in, maupun
inside-out.
1. Dalam lingkup inside-in, menjadi tantangan bagi AAIPI untuk berkembang menjadi
organisiasi yang cerdas, baik dalam konteks penyelenggaraan knowledge management,
maupun dalam tata kelola dan tata laksana organisasi;
2. Dalam lingkup inside-out, AAIPI harus mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi maupun digitalisasi informasi, untuk pengembangan metode, teknik,
pendekatan, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi (digitalisasi), untuk
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peran dan fungsi AAIPI;
3. Dalam lingkup outside-in, bagi AAIPI, prasyarat untuk menjadi organisiasi yang cerdas
adalah kemampuan yang tinggi dalam beradaptasi terhadap perkembangan global, baik dalam
aspek keprofesian auditor internal, maupun teknologi informasi maupun digitalisasi
informasi, untuk selanjutnya dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk nilai tambah, baik
bagi kemanfaatan organisasi AAIPI (inside-in), maupun sebagai kontribusi kepada
Keprofesian Auditor Internal, maupun bangsa dan negara (inside-out).
1.5 Kerangka Analisis : Potensi, Permasalahan dan Langkah
Analisis Lingkungan Eksternal
Sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh AAIPI, berbagai dinamika akan berpengaruh
langsung terhadap program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh AAIPI. Beberapa kondisi eksternal
yang berpengaruh, antara lain adalah : (1) Sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup
pengawasan internal; (2) Peraturan perudang-undangan terkait pengawasan; (3) Metode, teknik dan
pendekatan pengawasan, bagi pengembangan kebijakan pemerintah; (4) Implementasi SPIP; (5) Sinergi
pengawasan intern dan pengawasan eksternal, serta (6) Pengaruh perkembangan teknologi informasi maupun
digitalisasi informasi dalam pengawasan internal.
Untuk sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup pengawasan internal, telah tertuang
dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, tentang RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019, ditetapkan bahwa
untuk Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan sasaran pencapaian “Opini WTP” (dinyatakan
dalam Buku I, Tabel 5.1, hal 5-13; dan Buku II, Tabel 7.2, hal 7-28), sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan K/L, sebagai baseline tahun 2014 sebesar 74%, dan dengan target kinerja tahun
2019 sebesar 95%;
2. Rata-rata nasional WTP bagi Pemda Provinsi, sebagai baseline tahun 2014 sebesar 52%, dan dengan
target kinerja tahun 2019 sebesar 85%;
3. Rata-rata nasional WTP bagi Pemda Kabupaten, sebagai baseline tahun 2014 sebesar 30%, dan
dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 60%;
4. Rata-rata nasional WTP bagi Pemda Kota, sebagai baseline tahun 2014 sebesar 41%, dan dengan
target kinerja tahun 2019 sebesar 65%;
5. Sedangkan untuk tingkat kapabilitas APIP, dalam Buku II dinyatakan untuk tahun 2019 ditargetkan
dapat mencapai level 3 (dari skala 1 – 5);
Selain hal tersebut diatas, pada Buku II, RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019, dinyatakan bahwa, untuk
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kedepan diharapkan :
1. Fokus pengawasan tidak hanya pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus
disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja.
2. Permasalahan yang perlu diselesaikan, diantaranya: tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan;
independensi dan kapasitas APIP belum memadai; kuantitas dan kapabilitas auditor belum
mencukupi; sinergi pengawasan intern dan pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum belum
optimal; dan pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif;
3. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap ditingkatkan; yang tidak
terlepas dari peningkatan peranan yang makin efektif dari auditor internal.
Selanjutnya dalam Tabel 1.1 dikemukakan garis besar hasil analisis atas kondisi lingkungan eksternal
sebagai berikut.
Tabel 1.1 Analisis Lingkungan Eksternal
Potensi

Permasalahan

(1)

(2)

RPJMN 2015-2019
telah memberikan
“ruang-kontribusi”
secara luas bagi
AAIPI untuk berperan
dalam pembangunan
nasional

Masih dialami berbagai kesenjangan
dalam praktek audit internal
pemerintah, yang disebabkan oleh
berbagai hal, antara lain :
∙ Implementasi SPIP yang belum
optimal dan masih adanya tumpang
tindih peraturan/kebijakan
pengawasan;
∙ Keberagaman dan kesenjangan
kapabilitas APIP maupun kapasitas
SDM Auditor;
∙ Belum lengkapnya perangkat
keprofesian yang dapat menjadi
acuan teknis dalam pelaksanaan
audit internal pemerintah
Implementasi SPIP yang belum
optimal dan masih adanya tumpang
tindih peraturan/kebijakan pengawasan

Untuk dapat berkontribusi secara
optimal dalam pembangunan nasional,
AAIPI perlu merumuskan rencana
strategis maupun rencana kerja tahunan
secara sistematis, terstruktur, dan
konsisten dalam pelaksanaannya

Metode, teknik dan pendekatan
pengawasan yang berlaku saat ini
belum sepenuhnya “menyesuaikan”
dengan perkembangan dan tuntutan
dalam pengawasan intern pemerintah

Melakukan riset dan pengembangan
untuk dapat memberikan masukan
kebijakan dalam pengembangan
metodologi, teknik, dan pendekatanpendekatan pengawasan intern

Diperlukan percepatan penerapan
sistem pengendalian internal
pemerintah di
setiap unit organisasi pemerintah,
sebagaimana ditargetkan dalam
RPJMN 2015 – 2019 (Buku II).
Sinergi pengawasan intern dan
pengawasan eksternal serta aparat
penegak hukum belum optimal

1. Memberikan konsultasi dan
bimbingan implementasi SPIP bagi
Auditor maupun APIP;
2. Pemantapan akuntabilitas keuangan
dan akuntabilitas kinerja secara
bertahap ditingkatkan
Menyelenggarakan forum-forum yang
dapat meningkatkan koordinasi,
sinkronisasi dan sinergitas lembaga
pengawasan, dengan sasaran

Pengawasan intern
pemerintah mengacu
pada PP No. 60
Tahun 2008, tentang
SPIP
Perkembangan
metode, teknik dan
pendekatan
pengawasan, bagi
pengembangan
kebijakan pemerintah
Implementasi SPIP

Sinergi pengawasan
intern dan
pengawasan eksternal

Tindak Lanjut AAIPI
(3)

Pemantapan akuntabilitas keuangan dan
akuntabilitas kinerja
secara bertahap ditingkatkan.
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Potensi

Permasalahan

(1)

(2)

Perkembangan TI
∙ Pada saat ini pelaksanaan audit
maupun digitalisasi
internal pemerintah masih berfokus
informasi dapat
pada akuntabilitas dan kinerja K/L/D
meningkatkan
secara stand alone;
efektivitas
∙ Masih perlu dikembangkan
pengorganisasian
metodologi, teknik, dan pendekatanAAIPI maupun dalam
pendekatan pengawasan intern, yang
pelaksanaan audit
compatible bagi pelaksanaan audit
internal pemerintah
program dan kegiatan yang bersifat
integrative maupun complexcoordination (lintas K/L/D, lintas
sektor, lintas bidang, antar ruang,
antar waktu, antara pusat dan
daerah).

Tindak Lanjut AAIPI
(3)

peningkatan independensi dan
profesionalisme APIP
AAIPI perlu mengambil inisiatif
strategis, untuk :
∙ Melakukan proses percepatan dalam
mengadaptasikan pengembangan :
metodologi, teknik, dan pendekatanpendekatan pengawasan intern,
dalam format teknologi informasi;
∙ Mendorong optimalisasi penerapan
TI maupun digitalisasi informasi
dalam pemanfaatan audit program
dan kegiatan yang bersifat integrative
maupun complex-coordination (lintas
K/L/D, lintas sector, lintas bidang,
antar ruang, antar waktu, antara pusat
dan daerah).

Analisis Lingkungan Internal
Sedangkan untuk kondisi internal yang berpengaruh adalah : (1) Keberagaman latar belakang dan
kapasitas SDM Auditor Internal Pemerintah; (2) Kapabilitas APIP dengan mengacu pada model kapabilitas
IACM; (3) Ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan operasional maupun pengembangan AAIPI; (4)
Kelengkapan sumber daya bagi pengelolaan kegiatan organsiasi; (5) Tata kelola dan tata laksana organisasi
AAIPI.
Memperhatikan ketetapan dalam Anggaran Dasar, Pasal 8, Ayat (2), dan (3). Untuk dapat dicapai
efektivitas menyelenggaraan tugas dan fungsi AAIPI, diperlukan “Kerangka Kerja Profesional Pengawasan
Intern Pemerintah”, yang terbangun dari kesamaan pemahaman, yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai
bentuk perangkat keprofesian, baik dalam bentuk “Panduan Konseptual” maupun “Panduan Kontekstual”.
Selanjutnya dalam Tabel 1.2 dikemukakan garis besar hasil analisis atas kondisi lingkungan internal
sebagai berikut.
Tabel 1.2 Analisis Lingkungan Internal
Potensi

Permasalahan

(1)

(2)

AAIPI telah berhasil
merumuskan beberapa
perangkat keprofesian,
antara lain : (1)
Pedoman Standar Audit;
(2) Pedoman Telaah
Sejawat; dan (3)
Pedoman Kode Etik
Auditor Internal
Pemerintah
Keberagaman latar
belakang SDM Anggota
AAIPI, merupakan
kekuatan yang dapat
disinergikan untuk

Pada saat ini telah terbangun
beberapa perangkat keprofesian,
antara lain standar audit, telaah
sejawat, dan kode etik. Namun
demikian perangkat organisasi
tersebut belum mengacu pada
landasan “Kerangka Kerja
Profesional”, dan belum pula
“dijabarkan” dalam pedoman
turunan yang bersifat teknis;
Keberagaman latar belakang dan
kapasitas SDM Anggota AAIPI,
menjadi kendala dalam
pengembangan maupun peningkatan
kualitas hasil audit internal

Tindak Lanjut AAIPI
(3)

AAIPI harus mengembangkan
“Kerangka Kerja Profesional
Pengawasan Intern Pemerintah”, yang
dapat menjadi landasan dasar bagi
perangkat keprofesian, baik yang
bersifat wajib, maupun yang bersifat
rekomendatif;

Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan
profesionalisme auditor intern
pemerintah Indonesia guna mewujudkan
peran APIP yang efektif
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Potensi

Permasalahan

Tindak Lanjut AAIPI

(1)

(2)

(3)

membangun
pengawasan intern
pemerintah
Kapabilitas APIP
dengan mengacu pada
model kapabilitas IACM

Ketersediaan dana bagi
pelaksanaan kegiatan
operasional maupun
pengembangan AAIPI

Kelengkapan sumber
daya bagi pengelolaan
kegiatan organsiasi

Tata kelola dan tata
laksana organisasi
AAIPI

pemerintah

Tingkat maturitas kapabilitas APIP
yang sangat beragam, dan sebagian
besar masih belum level 3,
sebagaimana ditargetkan dalam
RPJMN 2015 – 2019 (Buku II)
Keterbatasan anggaran dan
pendanaan, pada saat ini organisasi
belum memiliki sumber pendanaan
yang berkelanjutan, baik yang
berasal dari iuran anggota maupun
dari sumber pendanaan dari sumber
lainnya;

Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana, dalam pelaksanaan
kegiatan operasional rutin maupun
pengembangan organsiasi belum
didukung dengan sarana dan
prasarana kerja yang memadai
Rendahnya fokus dan fleksibilitas
penanganan organisasi, yang
disebabkan oleh kepengurusan
organisasi yang sepenuhnya
ditangani oleh PNS K/L/D yang
sekaligus juga telah menduduki
jabatan dan memiliki tanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi (terikat dengan
kontrak kinerja dan indikator
kinerja);
AD dan ART telah mengamanatkan
penyusunan Pedoman dan Peraturan
Organisasi, namun belum
seluruhnya disusun dan ditetapkan
sebagai peraturan organisasi

Melakukan upaya peningkatan
profesionalisme auditor maupun
peningkatan kapabilitas APIP mengacu
pada model kapabilitas IACM
Mengoptimalkan iuran anggota sebagai
salah satu sumber pendanaan dalam
meningkatkan layanan keanggotaan
Menyelenggarakan kegiatan keprofesian
yang sekaligus dapat menjadi sumber
pendanaan
Menyelenggarakan berbagai upaya
“creative financing” yang tidak
bertentangan dengan ketentuan AD dan
ART;
1. Mengupayakan “working space” bagi
penyelenggaraan kegiatan
kesekretariatan AAIPI;
2. Pemenuhan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kerja bagi
penyelenggaraan kegiatan AAIPI;
1. Keterbukaan tenaga professional (non
PNS) untuk ikut serta dalam
penanganan organisasi AAIPI,
khususnya dalam penanganan
Kesekretariatan AAIPI;
2. Pelaksanaan riset dan pengembangan
yang berkaitan dengan metode, teknik
dan pendekatan pengawasan yang
melibatkan pihak ketiga profesional

Penyusunan kelengkapan tata kelola dan
tata laksana yang yang akan menjadi
bagian dari Peraturan Organisasi
(tertuang sebagai mandat dalam ART)
belum sepenuhnya dilaksanakan;

1.6 Sistematika Penyajian Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam format dan tata urut
penulisan sebagai berikut :
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KATA PENGANTAR
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab 1
: PENDAHULUAN
a. Menjelaskan kondisi umum, pengorganisasian dan kinerja yang telah dicapai
oleh AAIPI selama ini;
b. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang diadapi oleh AAIPI, dilanjutkan dengan
analisis internal-eksternal, serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh
AAIPI.
Bab 2
: VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI
a. Memuat intensi strategis organisasi (visi, misi, dan tujuan), sesuai dengan
pernyataan Angaran Dasar AAIPI;
b. Menjabarkan pemaksanaan kata kunci dari muatan visi dan misi AAIPI;
c. Dengan mengacu pada intensi strategis organisasi, berdasarkan isu-isu
strategis, hasil analisis internal-eksternal dikembangkan kerangka Kerja
Penyelenggaraan Fungsi AAIPI dan Model Pengembangan AAIPI.
Bab 3
: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
a. Mengacu pada Arah dan Kebijakan Nasional (sebagai isu strategis), pada level
organisasi AAIPI, dikembangkan dikembangkan Arah Kebijakan, Strategi dan
Program yang menjadi landasan dalam pelaksaan Rencana Strategis AAIPI;
b. Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan program, selanjutnya dengan
pendekatan BSC, dikembangkan Peta Strategi bagi AAIPI.
Bab 4
: KAIDAH PELAKSANAAN
Pada bagian ini memuat kaidah-kaidah yang diperlukan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi : (1) kerangka regulasi, (2)
kerangka kelembagaan, (3) kerangka evaluasi, dan (4) kerangka pendanaan.
Bab 5
: KEGIATAN DAN TARGET KINERJA
Memuat kegiatan, measurements, dan target kinerja untuk masing-masing fungsi
dan unit kerja dalam kepengurusan AAIPI, untuk periode tahun 2018 – 2022.
Bab 6
: PENUTUP
Daftar Pustaka
Lampiran
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BAB II VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Visi, Misi dan Tujuan dari AAIPI mengacu pada mandat yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar
(AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART).
2.1 Visi AAIPI
Dalam Anggaran Dasar AAIPI (Bab IV Visi dan Misi, Pasal 6 dan 7), telah ditetapkan bahwa Visi dan
Misi AAIPI, sebagai peta jalan dalam merancang arah kebijakan, strategi dan sasaran yang akan dilaksanakan.
Dalam pasal 6 Anggaran Dasar AAIPI ditetapkan bahwa VISI AAIPI adalah :
“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang
profesional sebagai pemberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah”.
Sejalan dengan itu, pemaknaan kata kunci“terdepan”, “assurance” dan “consulting”,terkait dengan
pernyataan visi dapat dijelasan sebagai berikut:
Organisasi
profesi terdepan

:

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, antara
lain:
1. Pengawalan program dan kebijakan pemerintah, dalam praktek
pengelolaan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi;
2. Memberikan masukan dalam pengembangan metode, teknik dan
pendekatan pengawasan, bagi pengembangan kebijakan pemerintah;
3. Memberikan sumbangan pemikiran (think-tank) dan kepeloporan
dalam mewujudkan praktek birokrasi yang bersih dan akuntabel;

Pemberi
assurance

:

Memberikan jaminan atas kualitas hasil (quality assurance) audit internal
pemerintah, malalui :
1. Praktek pengawasan yang baik, melalui kegiatan audit, review,
evaluasi, dan pemantauan, dengan kepatuhan terhadap standar,
kode etik, dan profesionalisme Auditor;
2. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan obyektivitas (tidak
ada conflict of interest) dari Pimpinan APIP, maupun (situasi) yang
membuat Auditor yang tidak mampu mengambil keputusan
berdasarkan pertimbangan profesionalnya;
3. Pelaksanaan pengawasan yang bebas dari campur tangan dalam
menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, dan komunikasi hasil, serta
dilakukan oleh Auditor professional dan tersertifikasi;

consulting

:

Memberikan fasilitasi dan advokasi dalam pengembangan berkelanjutan
bagi peningkatan kualitas hasil audit internal pemerintah, maupun
kapasitas APIP dan Auditor, melalui :
1. Koordinasi dengan BPKP untuk melaksanakan pembimbingan dan
konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat
pengawasan intern pemerintah;
2. Memberikan masukan kepada K/L/D untuk dapat memelihara dan
meningkatkan kualitas praktek tata kelola, manajemen risiko, dan
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pengendalian atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah;
3. Peningkatan kapabilitas APIP (mengacu model IACM), maupun
tingkat kematangan implementasi SPIP, untuk dapat mencapai
target kinerja sebagimana dimandatkan oleh RPJMNasional;
mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja
pemerintah

:

Tujuan dari pemberian fasilitasi assurance dan consulting adalah
diterapkannya GRC (governance, risk management,control) pada K/L/D,
yang meliputi tiga bidang, yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian. Dalam penerapan GRC, APIP memberikan fasilitasi dan
advokasi kepada pihak-pihak terkait dengan penerapan manajemen risiko
secara terstruktur dan sistematis dengan pendekatan 3 lines of defense
3LoD (three lines of defence), yaitu :
1. Lini pertama, fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu
unit kerja/fungsi/satuan kerja yang melaksanakan kegiatan
operasional;
2. Lini kedua, fungsi yang mengawasi risiko, yaitu fungsi manajemen
risiko dan fungsi pengendalian;
3. Lini ketiga, fungsi yang memberikan penilaian independen, yaitu
fungsi audit intern atau dalam hal ini adalah APIP;

2.2 Misi AAIPI
Pencapaian Visi AAIPI tidak dapat dipisahkan dengan arti dan pemaknaan “kata kunci” dari visi
tersebut. Selanjutnya dalam pasal 7, dinyatakan bahwa Misi AAIPI adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran APIP
yang efektif;
2. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang
baik;
3. Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah untuk menjalin kerjasama yang
bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.
Ketiga misi tersebut disarikan ke dalam kata-kata kunci sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.1 Kata kunci dalam Pernyataan Misi
Pernyataan MISI
1. Meningkatkan profesionalisme auditor intern
pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran
APIP yang efektif;
2. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen
perubahan untuk menuju tata kelola
pemerintahan yang baik;
3. Menjembatani berbagai latar belakang auditor
intern pemerintah untuk menjalin kerjasama
yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang,
dan selaras

Kata Kunci
a. Meningkatkan profesionalisme auditor intern
pemerintah;
b. mewujudkan peran APIP yang efektif;
a. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen
perubahan;
a. Menjembatani berbagai latar belakang auditor
intern pemerintah;
b. menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara
serasi, seimbang, dan selaras

Keterkaitan kata kunci dalam pernyataan Misi dengan pemaknaan kata kunci dalam Visi dijabarkan
dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 2.2 Keterkaitan Kata Kunci dalam Misi dengan Pemaknaan Visi
Kata Kunci dalam MISI

a. Meningkatkan
profesionalisme
auditor intern
pemerintah;

Kata kunci
dalam VISI
Pemberi
Assurance

Consulting

Misi-1
b. mewujudkan
peran APIP yang
efektif;

Mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja pemerintah

Consulting
Misi-2

a. Meningkatkan
kapabilitas APIP
sebagai agen
perubahan

a. Menjembatani
berbagai latar
belakang auditor
intern
pemerintah;
Misi-3

b. menjalin
kerjasama yang
bersifat sinergi
secara serasi,
seimbang, dan
selaras

Mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja pemerintah

Pemberi
Assurance

Organisasi profesi
terdepan
Mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja pemerintah

Keterkaitan Kata Kunci Misi dengan
Pemaknaan Visi
Auditor intern pemerintah yang profesional diharapkan
dapat memberikan jaminan (Assurance) atas kualitas
hasil audit internal pemerintah.
Dengan meningkatnya profesionalisme akan
menumbuhkan kemampuan auditor intern pemerintah
dalam melakukan fasilitasi dan advokasi (Consulting)
bagi peningkatan hasil audit internal pemerintah.
Efektifitas peran APIP akan mendorong penerapan
GRC oleh K/L/D secara terstruktur dan sistematis
dengan pendekatan three lines of defense, untuk
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
kinerja pemerintah
Melalui peningkatan kapabilitas APIP sebagai agen
perubahan, proses fasilitasi dan advokasi akan
mengarah pada pengembangan berkelanjutan
(continuous improvement) bagi peningkatan kualitas
praktek tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian oleh K/L/D
Meningkatnya kapabilitas APIP sebagai agen
perubahan, mempengaruhi penerapan GRC oleh
K/L/Dmelalui pelaksanaan tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian yang terintegrasi dan efisiensi
dalam biaya.
AAIPI berusaha untuk menjembatani berbagai latar
belakang auditor intern pemerintah dengan melakukan
kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas.
Melalui kegiatan ini diharapkan auditor dapat memiliki
kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga
dapat menjamin kualitas hasil audit intern pemerintah
Kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi,
seimbang, dan selaras baik dalam inter-organisasi
maupun intra-organisasi, diharapkan menjadikan
AAIPI sebagai organisasi terdepan yang akan
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
kinerja pemerintah

2.3 Tujuan AAIPI
Sesuai Anggaran Dasar Pasal 8, Ayat 2, dinyatakan bahwa AAIPI bertujuan untuk
:“Mengembangkan dan mendayagunakan potensi auditor intern pemerintah sehingga terbentuk suatu cipta
dan karya auditor intern pemerintah Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan
Negara”.
Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 8, Ayat 3 Anggaran Dasar AAIPI, bahwa untuk mencapai
tujuan tersebut, AAIPI menyelenggarakan tugas dan fungsi, sebagai berikut :
1. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor APIP;
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2. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar audit;
3. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan pedoman telaah sejawat di lingkungan APIP;
4. Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan pendekatan pendekatan pengawasan
intern, serta praktik pengawasan intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik
internasional;
5. Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan kesejahteraan auditor guna
mewujudkan peran APIP; dan
6. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional;

2.4 Tugas dan Fungsi AAIPI
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, pada Gambar 2.1 diberikuan ilustrasi kerangka kerja
yang dapat menggambarkan tahapan penciptaan nilai tambah dari output yang diwakili dengan produce, untuk
outcome yang digambarkan dalam provide, serta impact yang dikemukakan dalam apply.
Produce merupakan pengejawantahan peran dan fungsi AAIPI dalam melaksanakan mandat dan
pencapaian visi organsiasi, yaitu : (1) Perumusan dan penetapan perangkat keprofesian dan turunan pedoman
teknis, bagi pelaksanaan perangkat keprofesian, maupun pedoman organisasi, (2) Pelaksanaan kebijakan,
diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan mandat yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART), serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas bagi
anggota AAIPI.
Untuk peran provide merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
memberikan manfaat bagi segenap anggota organisasi maupu pemangku kepentingan terdekat dalam
penyelenggaraan organisasi AAIPI. Pada bagian ini peran dari AAIPI, antara lain adalah: (1) Pengembangan
kode etik auditor APIP; (2) Pengembangan standar audit; (3) Pengembangan pedoman telaah sejawat di
lingkungan APIP; (4) Pengembangan metodologi, teknik, dan pendekatan pendekatan pengawasan intern, serta
praktik pengawasan intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik internasional;

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Fungsi AAIPI
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Sedangkan manage merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan mandat AAIPI,
antara lain meliputi: (1) Pengelolaan anggaran, (2) Pengelolaan sarana dan prasarana kerja, (3) Pengelolaan
data, informasi dan pengetahuan, (3) Pengelolaan SDM, serta (4) Organisasi dan sistem manajemen (tata
kelola dan tata laksana).
Serta apply merupakan bentuk kondisi yang merepresentasikan nilai tambah pada tataran outcome yang
dapat dihasilkan, khususnya berkaitan dengan pencapaian kinerja sesuai dengan pernyataan visi maupun misi
dari AAIPI. Hal ini dapat diwujudkan dalam beberapa nilai tambah, antara lain :
1. Tersedianya rumusan yang ditetapkan sebagai perangkat keprofesian sebagai landasan dalam
pelaksanaan audit internal pemerintah, dalam bentuk : (1) “Kerangka Kerja Profesional Pengawasan
Intern Pemerintah”; (2) Pedoman-pedoman yang Wajib menjadi acuan; (3) Pedoman-pedoman yang
bersifat Rekomendatif untuk menjadi acuan;
2. Terbangunnya Peningkatan kapabilitas APIP dalam hal:
a.

Pemberian opini Assurance, atas : (1) Efektivitas implementasi SPIP; (2) Efektivitas proses tata
kelola, serta

b. Pemberian Consulting, bagi : (1) Pengawalan/pendampingan implementasi SPIP; (2)
Pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan edukatif, baik bagi APIP maupun SDM Auditor yang
menjadi anggota dari AAIPI.

2.5 Model Pengembangan AAIPI
Sebagai organisasi profesi, AAIPI adalah mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional, untuk itu AAIPI harus dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini membawa
sebuah konsekuensi, bahwa model pengembangan organisasi AAIPI harus selaras dengan Kebijakan
Pembangunan Nasional.

Gambar 2.2 Model Pengembangan AAIPI
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Model pengembangan AAIPI dapat dilihat pada Gambar 2.2, tampak bahwa intensi strategis AAIPI,
dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya arah kebijakan pengembangan
AAIPI dirumuskan dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis, termasuk isu-isu strategis (analisis
eksternal), dan kondisi organisasi (analisis internal). Untuk merealisasikan pengembangan strategis AAIPI,
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dirumuskan strategi dan program yang dapat menjadi acuan
dalam pengembangan organisasi AAIPI.
Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program, dilakukan pemetaan
strategi dengan menggunakan pendekatan BSC, yang mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu : nilai tambah,
keanggotaan AAIPI, proses internal dan pengembangan berkelanjutan. Setiap tujuan strategis (strategic
objectives) dari masing-masing perspektif, dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan target pencapaian bagi
masing-masing fungsi dan unit kerja dalam kepengurusan AAIPI.
Pada bagian akhir dari model pengembangan AAIPI adalah implementasi dari pelaksanaan program
dan kegiatan, yang dalam kerangka evaluasi akan dipersandingkan dengan mempersandingkan antara
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada intensi
strategis organisasi AAIPI.
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BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Landasan Operasional Penyusunan Renstra AAIPI
Landasan operasional dalam penyusunan Rencana Strategis, maupun perencanaan program dan
kegiatan dilakukan dengan mengacu pada :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan
Maturitas SPIP;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI;
Keputusan Dewan Pengurus Nasional Nomor Kep-005/AAIPUDP/2014, tentang Pemberlakuan Kode
Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, dan Pedoman Telaah
Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi AAIPI
Sebagai organisasi profesi yang mendukung keberhasilan pembangunan melalui pengawasan intern
pemerintah, arah kebijakan dan strategi AAIPI tidak dapat terlepas dari Arah Kebijakan Nasional, yang telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selain hal tersebut, dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan AAIPI
dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah,
telah ditetapkan sasaran utama yang harus menjadi fokus bagi seluruh kepengurusan maupun keanggotaan.
Untuk mencapai sasaran utama tersebut dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arab
kebijakan dan strategi.
Arah kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan strategi
adalah cara untuk mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah
kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan dapat mendukung “terwujudnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah”.
Arah kebijakan AAIPI untuk periode tahun 2018 – 2022, adalah memposisikan AAIPI sebagai mitra
independen bagi pemerintah, dalam hal :
1. Pengawalan program dan kebijakan pemerintah, dalam praktek pengelolaan anggaran secara akuntabel
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Memberikan masukan dalam pengembangan metode, teknik dan pendekatan pengawasan, bagi
pengembangan kebijakan pemerintah;
3. Memberikan sumbangan pemikiran (think-tank) dan kepeloporan dalam mewujudkan praktek
birokrasi yang bersih dan akuntabel;
Selanjutnya berdasarkan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan, sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.

Koordinasi dengan instansi pembina APIP dan Auditor;
Pengembangan kelengkapan perangkat keprofesian APIP dan Auditor;
Pengembangan kapabilitas APIP, dan kapasitas dan profesionalisme Auditor;
Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga internal audit internasional.
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3.3 Program AAIPI
Berdasarkan karakeristik dan dalam kaitan pelaksanaan mandat dalam AD dan ART, program AAIPI
terbagi dalam 3 (tiga) kelompok program, yaitu :
1. Program – 1 : Terselenggaranya mandat AAIPI sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART);
2. Program – 2 : Terselenggaranya pengembangan berkelanjutan bagi organisasi AAIPI, baik untuk
jangka menengah maupun jangka panjang;
3. Program – 3 : Terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dalam pelaksanaan mandat AAIPI;
Selanjutnya sasaran strategis akan dijabarkan secara lebih rinci dalam sasaran program, kegiatan dan sasaran
kegiatan.
Program – 1 : Terselenggaranya Mandat AAIPI
Untuk program“Terselenggaranya mandat AAIPI sesuai ketentuan AD dan ART”,dijabarkan dalam
sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan. Penjabaran program – 1, dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Terbangunnya sikap dan perilaku Anggota selaras dengan Kode Etik AAIPI;
2. Terlaksananya proses dan hasil audit yang memenuhi ketaatan pada ketentuan dalam Standar Audit;
3. Terlaksananya lingkungan kondusif dalam praktek pengorganisasian dan keprofesian Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Terlaksananya pengembangan profesi APIP;
Program – 2 : Terselenggaranya Pengembangan Berkelanjutan
Untuk program “Terselenggaranya pengembangan berkelanjutan bagi organisasi AAIPI, baik untuk
jangka menengah maupun jangka panjang”, dijabarkan dalam sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan.
Penjabaran program – 2, dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Pengembangan kapasitas SDM Kepengurusan dan Kesekretariatan AAIPI;
2. Pemenuhan pendanaan operasional dan pengembangan;
3. Kerjasama nasional, regional dan internasional;
4. Pembangunan citra positif organisasi AAIPI.
Program – 3 : Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi yang Baik
Untuk program“Terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dalam pelaksanaan mandat
AAIPI”, dijabarkan dalam sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan. Penjabaran program – 3, dapat
dikemukakan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Terbangunnya tertib admnistrasi keanggotaan dan kepengurusan;
Terselenggaranya musyawarah dan rapat-rapat secara tertib;
Terselenggaranya dukungan kesekretariatan bagi Kepengurusan dan Komite AAIPI;
Peningkatan layanan keanggotaan dan pengembangan citra positif AAIPI;

3.4 Peta Strategi AAIPI
Peta strategi dari AAIPI dirumuskan dengan pendekatan balanced scorecard (BSC). Mengingat AAPI
adalah organisasi publik yang bersifat nirlaba, maka dilakukan adaptasi atas 4 (empat) perspektif dari BSC,
menjadi :
1. Perpektif nilai tambah bagi K/L/D;
2. Perspektif Keanggotaan AAIPI, baik bagi APIP maupun para Auditor Pengawas Internal Pemerintah;
3. Perspektif Proses Internal, yang mewakili aspek penyelenggaraan proses bisnis dalam organisasi
AAIPI, yang menjadi fokus peran dan fungsi kepengurusan AAIPI; serta
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4. Perpektif Pengembangan Berkelanjutan, yang menggambarkan upaya pemenuhan pendanaan
operasional dan pengembangan, kerjasama nasional, regional dan internasional, serta pengembangan
citra positif oragisasi AAIPI.

Gambar 3.1 Peta Strategi AAIPI Berbasis BSC
Selanjutnya, berdasarkan peta strategi pada Gambar 3.1 diatas, secara operasional perlu dipetakan
fungsi atau unit kerja dalam organisasi, baik secara mandiri (dengan single responsibility), maupun melalui
kolaborasi antar fungsi/unit kerja (sharing responsibility) yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam
keberhasilan masing-masing obyektif strategis pada setiap perspektif BSC dalam peta strategi AAIPI. Pada
Tabel 3.1 disajikan revelensi setiap obyektif strategis dengan peran dan tanggung jawab masing-masing
fungsi/unit kerja pada organisasi AAIPI.
3.5 Penjabaran Program dalam Tujuan Strategis dan Keterkaitan dalam Pelaksanaan
Keselarasan antara muatan dalam strategy map dengan program AAIPI adalah kunci bagi penjabaran
dalam inisiatif atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing fungsi kepengurusan AAIPI. Pada
Tabel 3.1 menggambarkan pola kerterkaitan atau relevansi antara “tujuan strategis (strategic objectives)” dari
Strategy Map BSC dengan Program AAIPI, maupun dengan fungsi atau unit kerja pelaksana atas program atau
kegiatan. Tingkat keterkaitan digambarkan dengan tanda (), bila memiliki keterkaitan secara langsung dan
dapat menjadi ukuran sebagai indikator utama bagi fungsi atau unit kerja tertentu, serta dengan tanda (), bila
bentuk keterkaitan secara tidak langsung, atau bila fungsi atau unit kerja tertentu berperan sebagai pendukung
dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.
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Sedangkan untuk mengidentifikasi hubungan relasional antar fungsi atau unit kerja intra-organisasi
AAIPI dalam pelaksanaan program atau kegiatan, dapat dikenali dengan adanya tanda () ataupun () pada
lajur “tujuan strategis (strategic objectives)”, yang secara vertikal mengarah pada kolom fungsi atau unit kerja
tertentu. Secara umum dapat diberikan penjelasan, sebagai berikut :
a.

Tanda () yang secara vertikal mengarah pada fungsi atau unit kerja tertentu, menunjukan bahwa
dalam pelaksanaan program atau kegiatan tertentu, menjadi bagian tanggung jawab, dan dapat sebagai
indikator kinerja utama bagi fungsi atau unit kerja yang bersangkutan;

b. Tanda () yang secara vertikal mengarah pada fungsi atau unit kerja tertentu, dan bersifat “tunggal”
merupakan tanggung jawab dengan indikator kinerja yang bersifat mandiri atau single-responsibility;
c.

Tanda () yang secara vertikal mengarah pada beberapa fungsi atau unit kerja tertentu, dan bersifat
“jamak-terbatas” merupakan tanggung jawab dengan indikator kinerja yang bersifat “koordinatif” atau
limited sharing-responsibility;

d. Tanda () yang secara vertikal mengarah pada hampir seluruh atau seluruh fungsi atau unit kerja
tertentu, dan bersifat “umum” merupakan tanggung jawab bersama dengan indikator kinerja yang
bersifat “generik” atau generic sharing-responsibility;
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Tabel 3.1 Relevansi antara Strategy Map dengan Program AAIPI

(1)

(2)

NT-1

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja



Pemerintah pusat dan daerah
Nilai Tambah



NT-2 Peningkatan kualitas hasil audit intern K/L/D
bagi K/L/D
NT-3 Peran APIP dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas dan



sebagai Auditi
pencegahan korupsi



NT-4 Peningkatan kapasitas organisasi dalam penerapan GRC
PK-1 Layanan prima Keanggotaan, Kepengurusan, Musyawarah dan



Perspektif
Rapat-rapat
Keanggotaan


PK-2 Menghimpun potensi dan pendayagunaan cipta-karya APIP
(APIP) dan



PK-3 Pengembangan potensi APIP dalam meningkatkan GRC
Auditor
PK-4 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme APIP






PI-1
Pengembangan dan penegakan Kode Etik APIP
Perspektif



PI-2
Pengembangan dan ketaatan pada Standar Audit
Proses



PI-3
Pengembangan dan pelaksanaan Telaah Sejawat
Internal



PI-4
Pengembangan kapasitas dan Profesi APIP
(kepengurusa



PI-5
Koordinasi dgn Instansi Pembina APIP
n AAIPI)



PI-6
Tata kelola dan Sistem informasi AAIPI
PP-1 Pengembangan kapasitas SDM Kepengurusan dan Kesekretariatan



Pengembanga
AAIPI
n



PP-2 Pemenuhan pendanaan operasional dan pengembangan
Berkelanjutan
PP-3 Kerjasama nasional, regional dan internasional



AAIPI
PP-4 Pembangunan citra positif organisasi AAIPI



Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama
 : relevansi terkait sebagai pendukung

Direktur Eksekutif

Komite
Pengembangan
Profesi

Komite Telaah
Sejawat

Komite Standar Audit

Komite Kode Etik

Ketua Umum

Unit Kerja/Kepengurusan
Program–3 :
Tata Kelola
Organisasi yang Baik

Obyektif Strategis

Program–2 :
Pengembangan
Berkelanjutan

Perspektif

Program–1 :
Terselenggaranya
Mandat AAIPI

Program

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN
Pelaksanaan Rencana Strategis AAIPI yang diuraikan pada bagian sebelumnya menjadi lebih efektif
dan efisien bila berpedoman pada rumusan kaidah pelaksanaan, yang meliputi: (1) kerangka pendanaan, (2)
kerangka regulasi, (3) kerangka kelembagaan, dan (4) kerangka evaluasi yang diuraikan pada bagian berikut
ini.
4.1 Kerangka Pendanaan
Dalam Anggaran Dasar AAIPI, bab XII, tentang keuangan, pasal 19, ayat 1, dinyatakan bahwa :
Sumber keuangan organisasi berasal dari:
1. Iuran anggota;
2. Usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Sumbangan yang tidak mengikat antara lain fasilitasi pendanaan dari instansi pembina Jabatan
Fungsional Auditor dan atau unit kerja lain yang bersumber dari APBN/ APBD maupun Loan.
Berkaitan dengan haltersebut diatas, khususnya bagian ayat 3), diperlukan upaya kreatif bagi
pengembangan sumber pendapatan dana (revenue stream), dari berbagai bentuk aktivitas kreatif (creative
financing) yang sejalan dengan arah pengembangan AAIPI, baik dalam penciptaan nilai tambah bagi Anggota
maupun penguatan kelembagaan AAIPI, dengan tetap berpegang pada ketentuan AD dan ART.
4.2 Kerangka Regulasi
Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 (Buku II, halaman 7-44 dan 7-45) dimandatkan untuk melakukan
penyusunan RUU Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), atau Sistem Pengawasan Nasional
(SisWasNas). Diharapkan melalui pengaturan dalam RUU SPIP ini dapat tercapai tujuanyakni terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengawasan internal pemerintah dengan sasaran peningkatan
independensi dan profesionalisme APIP.
Sementara dalam Anggaran Dasar juga mengamanatkan beberapa penataan dalam lingkup kebijakan
teknis, antara lain :
1. Pengembangan pedoman dan tata cara telaah sejawat;
2. Kebijakan teknis dan pedoman lainnya
Selain hal tersebut diatas, pada bab III, pasal 15, ayat 2, Anggaran Rumah Tangga (ART) menyatakan
bahwa : “Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah dan oleh karenanya Dewan Pengurus Nasional wajib menyampaikannya kepada seluruh
anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah”. Selanjutnya ART telah memandatkan setidaknya 10 (sepuluh)
substansi pengaturan yang harus disusun dan ditetapkan dalam peraturan organisasi, antara lain sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persyaratan keanggotaan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (Bab II, pasal 3);
Keanggotaan, disiplin, dan sanksi.
Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota
Jumlah jam minimal bagi anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota
Tata kerja Dewan Pengurus Nasional (DPN)
Tata kerja Pengurus Komite
Tata kerja Manajemen Eksekutif
Tata cara pengelolaan keuangan
Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi
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Untuk lebih memahami isu kritikal dan tantangan dalam kaitan dengan pelaksanaan mandat dalam
Anggaran Rumah Tangga, dilakukan eksplorasi dengan menggunakan matriks yang disajikan dalam Lampiran2. Matriks tersebut diharapkan dapat diisi oleh subject matters experts (SME), yang dapat diwakili oleh pakar
dari masing-masing komite, maupun narasumber eksternal yang dianggap relevan.
4.3 Kerangka Kelembagaan
Penguatan kerangka kelembagaan AAIPI dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan AAIPI yang
efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan
efisien. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta SDM
Auditor. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan
inter dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja.
1. Kerangka Kerja Profesional Pengawasan Intern Pemerintah
Sebagai organisasi profesi yang terkemuka, AAIPI harus bekerja dalam landasan profesionalisme dan
akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, kaidah akademik, serta praktek
keprofesian. Sebagai landasan yang kokoh, AAIPI harus mengembangkan “Kerangka Kerja Profesional
Pengawasan Intern Pemerintah”, yang dapat menjadi landasan dasar bagi perangkat keprofesian, baik yang
bersifat wajib, maupun yang bersifat rekomendatif;
2. Penguatan kapabilitas kelembagaan APIP
Penguatan kapabilitas APIP, dapat menggunakan berbagai model atau referensi dari praktek terbaik
yang telah digunakan di dunia, maupun dengan pengembangan model yang dianggap sesuai dengan kondisi
praktek pemerintahan dan birokrasi di Indonesia.
Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 (Buku II, halaman 7-28), telah ditetapkan sebagai sasaran
pencapaian, bahwa Tingkat Kapabilitas APIP dengan menggunakan IACM, untuk tahun 2019 harus dapat
mencapai level 3 (dari skala 1 – 5).
3. Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 (Buku I, halaman 7-47), bahwa penguatan independensi
APIP dilator belakangi masih kerap terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktik bad governance pada
instansi pemerintah yang ditutupi oleh pimpinan organisasi; dan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan belum berjalan efektif dan independen. Penguatan kelembagaan APIP bertujuan untuk
memperkuat fungsi pengawasan APIP secara independen dan profesional terhadap efisiensi dan akuntabilitas
kinerja pengelolaan keuangan Negara dan program/kegiatan pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).
4. Penataan Tata Laksana
Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target yang ingin dicapai pada penataan tata laksana
adalah:
a.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen
organisasi AAIPI;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen AAIPI;
c. Perumusan dan penerapan Proses Bisnis, Standar Prosedur Operasional (SOP) bagi
pelaksanaan kegiatan utama;
d. Penerapan e-office, serta
e. Keterbukaan Informasi Publik
4.4 Kerangka Evaluasi
Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan
menganalisis permasalahanyang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi
perbaikan kinerja. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi,
efektivitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat
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digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu
disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi
bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada
periode berikutnya.
Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis AAIPI, evaluasi atas kinerja pelaksanaan program maupun
kegiatan dilakukan atas pencapaian kinerja pada level output, outcome maupun kinerja pada level impact.
1. Kinerja pada level output, pada tahapan ini bentuk keluaran dapat diwakili oleh beberapa aspek,
antara lain :
a. Terkait dengan Komite Kode Etik :
i. Tersedianya rumusan Kode Etik bagi Anggota AAIPI;
ii. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi kode etik bagi seluruh Anggota AAIPI;
iii. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengembangan Kode Etik (sesuai
kebutuhan);
b. Terkait dengan Komite Standar Audit :
i. Tersedianya rumusan Standar Audit;
ii. Terselenggaranya sosialisisi dan internalisasi secara sistematis dan masif pada
tingkat pusat dan daerah;
iii. Supervisi dan konsultasi atas praktek profesional berkaitan dengan pelaksanaan
standar audit;
iv. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengembangan Standar Audit (sesuai
kebutuhan);
c. Terkait dengan Komite Telaah Sejawat :
i. Tersedianya Pedoman Telaah Sejawat;
ii. Koordinasi teknis dan administratif atas penyelenggaraan telaah sejawat
iii. Supervisi dan konsultasi atas praktek profesional berkaitan dengan pelaksanaan tata
kelola dan tata laksana audit;
iv. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengambangan Pedoman Telaah Sejawat
(sesuai kebutuhan);
d. Terkait dengan Komite Pengembangan Profesi :
i. Tersedianya hasil riset pengembangan metode, teknik dan pendekatan pengawasan,
yang bersifat “pragmatis” tanpa meninggalkan aspek “akademik-metodologis”;
ii. Tersedianya standar program dan kegiatan bagi pelaksanaan pengembangan profesi;
iii. Tersedianya draft kebijakan teknis sebagai masukan kepada instansi yang
berwenang;
iv. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Auditor dan
Anggota AAIPI;
v. Terselenggaranya berbagai bentuk pengembangan SDM APIP dalam rangka
peningkatan kapasitas dan profesionalitas;
e. Terkait dengan Direktur dan Wakil Direktur Eksekutif :
i. Terbangunnya tertib administrasi keanggotaan dan kepengurusan;
ii. Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk periode 5
tahunan dan tahunan;
iii. Tersedianya dokumen (laporan) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program,
kegiatan 5 tahunan dan tahunan;
iv. Tersedianya laporan kinerja AAIPI atas pelaksanaan program, kegiatan 5 tahunan
dan tahunan;
v. Terselenggaranya musyawarah dan rapat secara tertib, dan terdokumentasi dengan
baik;
vi. Terselenggaranya dukungan kesekretariatan bagi Kepengurusan dan Komite AAIPI;
vii. Peningkatan layanan keanggotaan dan pengembangan citra positif AAIPI;
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2. Kinerja pada level outcome, pada tahapan ini bentuk keluaran dapat diwakili oleh beberapa aspek,
antara lain :
a. Terkait dengan Komite Kode Etik :
i. Terselenggaranya sidang-sidang Kode Etik secara tertib dan akuntabel;
ii. Penegakan yang tegas atas pelanggaran kode etik AAIPI;
iii. Kontribusi penggalangan dana operasional dan pengembangan organisasi AAIPI;
b. Terkait dengan Komite Standar Audit :
i. Tersedianya Laporan Keuangan dan Kinerja kementerian/lembaga/ daerah yang
memenuhi Standar Audit;
ii. Terlaksananya forum tindak lanjut untuk perbaikan atas laporan yang tidak
memenuhi standar audit;
iii. Kontribusi penggalangan dana operasional dan pengembangan organisasi AAIPI;
c. Terkait dengan Komite Telaah Sejawat :
i. Terselenggaranya forum/kegiatan Telaah Sejawat secara tertib, objektif dan
independen;
ii. Terselenggaranya forum tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Telaah Sejawat;
iii. Kontribusi penggalangan dana operasional dan pengembangan organisasi AAIPI;
d. Terkait dengan Komite Pengembangan Profesi :
i. Tersedianya kebijakan yang diterima dan ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah;
ii. Jumlah anggota dan sebarannya (di wilayah NKRI) yang tercakup dalam pelaksanaan
kegiatan pengembangan profesi;
iii. Kontribusi penggalangan dana operasional dan pengembangan organisasi AAIPI;
e. Terkait dengan Direktur dan Wakil Direktur Eksekutif :
i. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja kesekretariatan AAIPI;
ii. Terselenggaranya layanan prima kepengurusan dan keanggotaan;
iii. Kontribusi penggalangan dana operasional dan pengembangan organisasi AAIPI;
3. Kinerja pada level impact, pada tahapan ini bentuk keluaran dapat diwakili oleh beberapa aspek,
antara lain :
a. Peningkatan/penurunan jumlah APIP yang berhasil mencapai kapabilitas IACM pada level 3
atau lebih (skala 1 – 5);
b. Peningkatan/penurunan jumlah K/L/D yang dapat mencapai Opini WTP, atas penyusunan
laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan SAP (PP71 Tahun 2010);
c. Peningkatan/penurunan tingkat korupsi pada K/L/D;
d. Peningkatan derajat nilai tambah berbasis-keprofesian SDMAuditor (kepastian karir,
pengembangan kapasitas, perlindungan hukum, serta benefit lain dalam bentuk tunai maupun
non-tunai);
Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018-2022, merupakan dokumen yang bersifat dinamis (living
document). Dengan demikian sejalan dengan pelaksanaan atas program dan kegiatan, akan dimungkinkan
berbagai penyesuaian sesuai dengan konsisi lingkungan maupun prioritas dan kebutuhan organisasi, baik
dalam bentuk perencanaan tahunan (annual work plan), maupun penyesuaian atas dukumen Renstra itu sendiri.
Demikian pula, bahwa periodisasi Renstra dengan kurun tahun 2018 – 2022, akan memerlukan penyesuaian
dan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang akan ditetapkan pada periode pemerintahan yang
akan datang.
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BAB V KEGIATAN DAN TARGET KINERJA
5.1 Kerangka Kerja Intensi Strategis AAIPI
Intensi strategis AAIPI dinyatakan dalam pernyataan visi, misi dan tujuan yang mengacu pada mandat
yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) sedangkan untuk
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan merupakan hasil proses teknokratik dalam penyusunan Rencana
Strategis.
Tabel 5.1 Kerangka Kerja Intensi Strategis AAIPI
VISI AAIPI
“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai
pemberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja
pemerintah pusat dan daerah”.
MISI AAIPI
1. Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran APIP
yang efektif;
2. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang
baik;
3. Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah untuk menjalin kerjasama yang
bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.
TUJUAN
“Mengembangkan dan mendayagunakan potensi auditor intern pemerintah sehingga terbentuk suatu cipta
dan karya auditor intern pemerintah Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan
Negara”.

Sedangkan untuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan merupakan hasil proses teknokratik
dalam penyusunan Rencana Strategis.
Tabel 5.2 Kerangka Kerja Arah Kebijakan AAIPI
ARAH KEBIJAKAN
Pengawalan program dan kebijakan
pemerintah

Memberikan masukan dalam
pengembangan kebijakan
pemerintah

Memberikan sumbangan
pemikiran (think-tank) dan
kepeloporan

STRATEGI
Koordinasi dengan instansi
pembina APIP dan Auditor

Pengembangan
kelengkapan perangkat
keprofesian APIP dan
Auditor

Pengembangan
kapabilitas APIP, dan
kapasitas dan
profesionalisme
Auditor

Sinergi dan kolaborasi
dengan lembaga
internal audit
internasional

PROGRAM
Program – 1 :

Program – 2 :

Program – 3 :

Terselenggaranya mandat AAIPI

Terselenggaranya
Pengembangan Berkelanjutan

Terselenggaranya Tata Kelola
Organisasi yang Baik
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SASARAN PROGRAM
1. Terbangunnya sikap dan
perilaku Anggota selaras dengan
Kode Etik AAIPI;
2. Terlaksananya proses dan hasil
audit dengan ketaatan pada
Standar Audit;
3. Terlaksananya lingkungan
kondusif dalam praktek
pengorganisasian dan
keprofesian APIP;
4. Terlaksananya pengembangan
profesi APIP

1. Pengembangan kapasitas
SDM Kepengurusan dan
Kesekretariatan AAIPI;
2. Pemenuhan pendanaan
operasional dan
pengembangan;
3. Kerjasama nasional,
regional dan internasional;
4. Pembangunan citra positif
organisasi AAIPI

1. Terbangunnya tertib
admnistrasi keanggotaan dan
kepengurusan;
2. Terselenggaranya musyawarah
dan rapat-rapat secara tertib;
3. Terselenggaranya dukungan
kesekretariatan bagi
Kepengurusan dan Komite;
4. Peningkatan layanan
keanggotaan dan
pengembangan citra positif
AAIPI;

KEGIATAN
(untuk kegiatan dirumuskan berdasarkan perspektif BSC)
Kegiatan pada :
Kegiatan pada :
Kegiatan pada :
Perspektif
Perspektif Proses
Perspektif
Keanggotaan (APIP)
Internal Kepengurusan
Pengembangan
dan SDM Auditor
AAIPI
Berkelajutan AAIPI
Kegiatan dilaksanakan oleh perangkat Kepengurusan berdasarkan relevansi peran dan fungsi

Kegiatan pada :
Perspektif nilai tambah bagi
K/L/D sebagai Auditi

5.2. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan
5.2.1 Keterkaitan Pelaksanaan Kegiatan dalam Perspektif BSC
Mengacu pada strategy map BSC, dan dalam kaitan pelaksanaan kegiatan pada nasing-masing
perspektif oleh fungsi atau unit kerja dapat dikemukakan penjelasan umum sebagaimana dalam Tabel 5.3
sebagai berikut.
Tabel 5.3 Keterkaitan Pelaksanaan Kegiatan dalam Perspektif BSC
Perspektif BSC
(1)

Perspektif (NT) :
Nilai Tambah bagi
K/L/D sebagai Auditi

Perspektif (PK) :
Keanggotaan (APIP)
dan SDM Auditor

Perspektif (PI) :
Perspektif Proses

Keterkaitan Pelaksanaan Kegiatan
(2)

a. Pencapaian perspektif Nilai Tambah (NT-1 s/d NT-4), merupakan dampak
(impact) dari pelaksanaan kegiatan oleh perspektif lain (sebelumnya), yang
berperan sebagai “enabler”, yaitu Perspektif Keanggotaan (APIP) dan
Auditor, Perspektif Proses Internal (Kepengurusan AAIPI), serta Perspektif
Pengembangan Berkelanjutan;
b. Dengan demikian untuk perspektif NT, tidak ada kegiatan spesifik yang
dilaksanakan oleh fungsi atau unit kerja organsiasi AAIPI;
a. Pencapaian perspektif Keanggotaan (APIP) dan SDM Auditor (PK-1 s/d PK4), merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai intensi strategis AAIPI,
yang tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan;
b. Dalam perspektif ini, sekaligus menggambarkan penyelenggaraan layanan
prima keanggotaan, kepengurusan (mendukung pelaksanaan Anggaran Dasar,
Bab VII, VIII, dan IX) , serta penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat
(Bab XI Anggaran Dasar);
a. Pencapaian perspektif Proses Internal Kepengurusan AAIPI (PI-1 s/d PI-4),
merupakan kegiatan untuk melaksanakan mandat kelembagaan oleh Komite25

Perspektif BSC

Keterkaitan Pelaksanaan Kegiatan

(1)

(2)

Internal Kepengurusan
AAIPI

Komite Teknis, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, khususnya
pada Bab V (Maksud dan Tujuan), dan Bab VI (Kode Etik, Standar Audit,
Telaah Sejawat, dan Pengembangan Profesi);
b. Secara spesifik untuk PI-5 dan PI-6, merupakan kegiatan yang bersifat
“enabler”, baik dalam lingkup intra-organisasi AAIPI, maupun interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas kelembagaan;
a. Pencapaian perspektif Pengembangan Berkelajutan AAIPI (PP-1 s/d PP-4),
merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas organisasi AAIPI baik bagi pelaksanaan operasional maupun
pengembangan organisasi;
b. Secara spesifik, pada perspektif ini menekankan perlunya kegiatan yang dapat
menjadi “sumber pendanaan” bagi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
pengembangan organisasi;

Perspektif (PP) :
Pengembangan
Berkelajutan AAIPI

5.2.2 Distribusi Pelaksanaan Kegiatan oleh Fungsi dan Unit Kerja
Kegiatan yang merupakan penjabaran dari peta strategi dalam basis BSC, dalam praktek
pelaksanaannya akan “terbagi habis” oleh fungsi atau unit kerja dalam organisasi AAIPI, dengan pola
distribusi sebagaimana dalam tatanan rantai nilai yang direpresentasikan dalam Gambar 4.1 berikut.

Gambar 5.1 Rantai Nilai dalam Pelaksanaan Kegiatan AAIPI
Rantai nilai dalam pelaksanaan kegiatan AAIPI diatas dapat diperoleh gambaran dalam bentuk
keterkaitan antar fungsi atau unit kerja dalam pelaksanaan intensi strategis (misi dan tujuan), untuk mencapai
visi AAIPI. Secara garis besar dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
a.

Ketua Umum AAIPI, sebagai Pimpinan Puncak adalah pemegang akuntabilitas secara
menyeluruh dalam konteks kelembagaan sebagai sebuah sistem; Dengan demikian peran, fungsi
dan tanggung jawab Ketua Umum sebagai penentu arah pengembangan strategis AAIPI,
sekaligus sebagai integrator, dinamisator dalam pelaksanaan rutin operasional maupun
pengembangan organisasi AAIPI;
 Kondisi ini menempatkan posisi Ketua Umum, dalam pelaksaan kegiatan, selain
memiliki tanggung jawab yang bersifat “single-responsibility”, juga bersifat “sharingresponsibility” dengan fungsi lain yang terkait;

b. Direktur Eksekutif (dilengkapi perangkat Sekretariat Eksekutif), memiliki peran, fungsi dan
tanggung jawab untuk melaksanakan dukungan manajemen dalam pelaksanaan mandat yang
tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); Dengan demikian
peran, fungsi dan tanggung jawab Direktur Eksekutif (dilengkapi perangkat Sekretariat
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Eksekutif), adalah sebagai “strategic shared organization (SSO)” dalam dukungan manajemen
dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk mewujudkan intensi strategis organisiasi;
 Kondisi ini menempatkan posisi Direktur Eksekutif (dilengkapi perangkat Sekretariat
Eksekutif), dalam pelaksaan kegiatan, selain memiliki tanggung jawab yang bersifat
“single-responsibility”, juga bersifat “sharing-responsibility” dengan fungsi lain yang
terkait;
 Pelaksanaan kegiatan yang bersifat “single-responsibility”, adalah pelaksanaan fungsi
atau kegiatan yang merupakan ranah dukungan kegiatan operasional dan pengembangan,
administrasi keanggotaan dan kepengurusan, penyelenggaraan rapat-rapat dan
musyawarah, serta bentuk dukungan teknis dan manajerial lainnya;
 Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat “sharing-responsibility”, pada umumnya adalah
kegiatan yang bersifat “koordinatif”, maupun kegiatan yang dilaksanakan sebagai
dukungan atas pelaksanaan kegiatan yang dikalukan oleh Komite Teknis (Kode Etik,
Standar Audit, Telaah Sejawat, serta Pengembangan Profesi);
c.

Komite-Komite Teknis (Kode Etik, Standar Audit, Telaah Sejawat, serta Pengembangan
Profesi), memiliki peran dan fungsi bagi pelakasnaaan mandat yang diamanatkan dalam
AD/ART, sesuai lingkup bidang tanggung jawabnya;
 Kondisi ini menempatkan posisi Komite-Komite Teknis, dalam pelaksaan kegiatan,
selain memiliki tanggung jawab yang bersifat “single-responsibility”, juga bersifat
“sharing-responsibility” dengan fungsi lain yang terkait;
 Pelaksanaan kegiatan yang bersifat “single-responsibility”, adalah pelaksanaan fungsi
atau kegiatan yang merupakan mandat utama kelembagaan dalam pelaksanaan AD/ART,
sesuai dengan lingkup bidang masing-masing Komite;
 Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat “sharing-responsibility”, pada umumnya adalah
kegiatan yang bersifat “koordinatif” secara terbatas dengan funsgi atau unit kerja terkait
(limited sharing-responsibility), maupun bentuk kegiatan bersifat “umum” dan
merupakan tanggung jawab bersama seluruh fungsi atau unit kerja (generic sharingresponsibility);

5.2.3 Penetapan Kegiatan dan Prasyarat Keberhasilan Pelaksanaan
Memperhatikan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan pada analisis lingkungan internal (Tabel 1.2)
dan kaidah pelaksanaan yang telah disampaikan dalam Bab IV, berkaitan dengan penetapan kegiatan dan
prasyuarat keberhasilan pelaksanaan kegian oleh fungsi atau unit kerja AAIPI, dapat dikemukakan prinsipprinsip dasar dalam pelaksnaaan Rencana Strategis AAIPI, antara lain sebagai berikut :
1. Pernyataan kegiatan untuk masing-masing perspektif dan tujuan strategis dalam Rencana Strategis,
merupakan kegiatan yang bersifat “terbuka” dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; Dengan demikian
penetapan dan pelaksanaan kegiatan akan sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan organisasi
AAIPI untuk setiap tahun pelaksanaannya;
2. Rasionalisiasi (pertimbangan utama) dalam penetapan dan pelaksanaan kegiatan dalam Rencana
Strategis, sangat tergantung pada ketersediaan dan pemenuhan sumber daya, baik SDM, pendanaan,
maupun perangkat pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
3. Mempertimbangkan “tingkat ketergantungan” pada sumber pendanaan operasional organisasi, dan
penanganan dukungan teknis dan manajemen bagi operasi dan pengembangan organisasi AAIPI, perlu
diprioritaskan untuk :
a.

Keterlibatan SDM professional (non PNS), untuk ikut serta dalam penanganan organisasi
dalam hal-hal yang bersifat rutin dan administratif, khususnya dalam penanganan
Kesekretariatan AAIPI;
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b. Ketersediaan “working space” bagi penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan AAIPI, serta
pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja bagi penyelenggaraan kegiatan
AAIPI;
5.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Ketua Umum
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Jabatan Ketua Umum ditetapkan secara kedinasan (ex. officio) dijabat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan.
Sasaran dan indikator kinerja bagi Ketua Umum untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan
mandat, peran dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:

Indikator

:

1. Efektivitas AAIPI dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan
kebijakan pemerintah;
2. Terbangunnya hubungan kelembagaan AAIPI berbasis profesionalisme,
dengan pemerintah, aparatur pengawas lainnya, maupun dengan
oragnisasi/lembaga regional dan global;
3. Tersedianya dana bagi pelaksanaan kegiatan operasional maupun
pengembangan organisasi AAIPI;
1. Efektivitas AAIPI, dicapai dengan ukuran kinerja :
a. Tersedianya perangkat keprofesian baik bagi APIP maupun Auditor
(kode etik, standar audit, telaah sejawat, dan pengembangan
profesi);
b. Kontribusi dan keterlibatan AAIPI sebagai think-tank bagi
pemerintah, antara lain dalam bentuk : draft kebijakan teknis (hasil
research-based atau evidence-based) sebagai masukan kepada
instansi yang berwenang;
2. Hubungan kelembagaan, dicapai dengan ukuran kinerja :
a.Kerjasama yang terlaksana secara efektif dalam berbagai bentuk,
untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja
pemerintah pusat dan daerah;
b. Kerjasama yang terlaksana secara efektif dalam upaya
pengembangan kapasitas dan kapabilitas APIP maupun SDM
Auditor;
3. Ketersediaan dana, dapat dicapai dengan ukuran kinerja :
a.Diperolehnya sumbangan yang tidak mengikat untuk dapat
dimanfaatkan bagi pembiayaan operasional maupun pengembangan
organisasi;
b. Terbangunnya lini kegiatan keprofesian yang dapat menjadi
revenue stream atau creative financing, yang tidak melanggar
ketentuan AD dan ART;

5.4 Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Kode Etik
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Kepengurusan Komite Kode Etik, sebagai berikut :
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Ketua Komite
Wakil Ketua I

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Deputi Bidang Program dan RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
Kementerian PAN dan RB
Wakil Ketua II
: Inspektorat Kabupaten Jombang
Sasaran kinerja bagi Komite Kode Etik untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan mandat, peran
dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:
:

:

1. Tersedianya Pedoman Kode Etik sebagai aturan perilaku dan etika
Auditor Intern Pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab
profesionalnya;
2. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengambangan Pedoman
Kode Etik (sesuai kebutuhan);
3. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi kode etik bagi seluruh
Anggota AAIPI;
4. Penegakan yang tegas atas pelanggaran kode etik

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Komite Kode Etik melaksanakan kegiatan yang bersifat
tugas utama (single-responsibility) sesuai amanat AD dan ART, dan juga kegiatan yang bersifat tanggung
jawab bersama (sharing-responsibility) dengan fungsi atau unit kerja lainnya.
Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang bersifat tugas utama (single-responsibility), dapat dilihat
pada Tabel 5.4, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab bersama (sharing-responsibility),
disampaikan dalam Lampiran – 2.
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Tabel 5.4 Rencana Kegiatan Komite Kode Etik Tahun 2018 – 2022
Unit Kerja

:

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

1. Perumusan, penetapan, dan
pengembangan Kode Etik
Auditor Intern (Pedoman
Perilaku; Pedoman
Pemantauan Penerapan
Kode Etik; Penanganan
Pelanggaran Perilaku;
Pembentukan Majelis
Kode Etik)

a. Ketepatan waktu penyelesaian Pedoman
Kode Etik Auditor
- Pedoman Perilaku
- Pedoman Pemantauan Penerapan Kode
Etik
- Pedoman Penanganan Pelanggaran
Perilaku
- Pedoman Pembentukan Majelis Kode
Etik
a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan
internalisasi dalam : peserta, lokus tempat
- Pedoman Perilaku
- Pedoman Pemantauan Penerapan Kode
Etik
- Pedoman Penanganan Pelanggaran
Perilaku
- Pedoman Pembentukan Majelis Kode
Etik
a. Jumlah fasilitasi atas kasus permasalahan
Kode Etik Auditor (sampai dengan
majelis kode etik terbentuk)
b. Jumlah kasus yang terselesaikan (sampai
dengan majelis kode etik terbentuk)
c. % rasio kasus selesai terhadap jumlah
kasus (sampai dengan majelis kode etik
terbentuk)
a. Ketepatan waktu penyelesaian review
(evaluasi) Pedoman Kode Etik APIP
- Pedoman Perilaku
- Pedoman Pemantauan Penerapan Kode
Etik

PI-1

Pengembangan
dan penegakan
Kode Etik
APIP

2. Sosialisasi, internalisasi
dan konsultasi Kode Etik
Auditor Intern

3. Penegakan Kode Etik
Auditor Intern

4. Review (Evaluasi) Kode
Etik Auditor Intern;

2018

Target per-Tahun
2019
2020
2021

2022

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 pd
1 pd

-

-

-

-

-

1 pd

-

-

-

-

1 pd

-

-

-

-

-

-

-

2 keg
2 keg
-

2 keg

-

-

-

-

2 keg

-

-

-

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

-

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg
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Unit Kerja

:

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

- Pedoman Penanganan Pelanggaran
Perilaku
Pedoman Pembentukan Majelis Kode Etik
PI-5

Koordinasi dgn
Instansi
Pembina APIP

1. Koordinasi terkait

perumusan, penetapan, dan
pengembangan Kode Etik
Auditor Intern;
2. Koordinasi dalam

sosialisasi, internalisasi
dan konsultasi Kode Etik
Auditor Intern
3. Koordinasi dalam

penegakan Kode Etik
Auditor Intern
4. Koordinasi dalam review

PP-3

Kerjasama
nasional,
regional dan
internasional

a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;

2018
(4)

Target per-Tahun
2019
2020
2021

2022

(5)

(6)

(7)

(8)

-

1 keg

1 keg

1 keg

-

-

15

16

1 keg
17

1 keg
18

1 keg
19

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

15

16

17

18

19

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

15

16

17

18

19

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

18
2 keg

19
2 keg

-

15
16
17
(evaluasi) Kode Etik
2 keg
2 keg
2 keg
Auditor Intern
1. Kerjasama dalam rangka
1 MoU 1 MoU 1 MoU
pengembangan dan
penegakan Kode Etik
b. Jumlah kegiatan bersama yang terbangun
2 keg
2 keg
2 keg
Auditor Intern
dan dapat direalisasikan;
Catatan : Anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan)

1 MoU 1 MoU
2 keg

2 keg
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5.5 Kegiatan dan Target Kinerja Komite Standar Audit
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Kepengurusan Komite Standar Audit, sebagai berikiut :
Ketua Komite
: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Wakil Ketua I
: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua II
: Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepagawaian BKN
Sasaran kinerja bagi Komite Standar Audit untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan mandat,
peran dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:

1. Tersedianya Pedoman Standar Audit;
2. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengembangan Pedoman
Standar Audit (sesuai kebutuhan);
3. Supervisi dan konsultasi atas praktek profesional berkaitan dengan
pelaksanaan standar audit;

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Komite Standar Audit melaksanakan kegiatan yang bersifat
tugas utama (single-responsibility) sesuai amanat AD dan ART, dan juga kegiatan yang bersifat tanggung
jawab bersama (sharing-responsibility) dengan fungsi atau unit kerja lainnya.
Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang bersifat tugas utama (single-responsibility), dapat dilihat
pada Tabel 5.5, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab bersama (sharing-responsibility),
disampaikan dalam Lampiran – 2.
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Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Komite Standar Audit Tahun 2018 – 2022
Unit Kerja

:

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Rencana

Measurements

(1)

(2)

(3)

PI-2

Pengembangan
dan ketaatan
pada Standar
Audit

1

2

3

4

5

Target Per-Tahun
2018

2019

2020

2021

2022

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perumusan Kerangka
Kerja (Framework)
Profesional Auditor

Ketepatan waktu penyelesaian Kerangka
Kerja (Framework) Profesional Auditor

100%

-

-

-

-

Penyusunan Suplemen
Standar Pengawasan
Intern (Audit Kinerja dan
Audit Tujuan
Tertentu/ATT)

Kualitas hasil rumusan Pedoman Suplemen
Standar Pengawasan Intern (Audit Kinerja
dan ATT)

100%

100%

100%

100%

100%

Sosialisasi, internalisasi
dan konsultasi Suplemen
Standar Pengawasan
Intern (Audit Kinerja dan
ATT);

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan
internalisasi dalam : peserta, lokus tempat;
1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Penerapan dan pentaatan
pada Standar
Audit/Pengawasan Intern
dan Suplemen Standar
Pengawasan Intern;

Persentase peningkatan hasil audit internal
yang memenuhi persyaratan standar audit
Intern/Pengawasan Intern dan Suplemen
Standar Pengawasan Intern;

20%

40%

60%

70%

80%

Review (Evaluasi)
Standar Audit
Intern/Pengawasan Intern
dan Suplemen Standar
Pengawasan Intern;

a. Ketepatan waktu penyelesaian review
(evaluasi) Pedoman Standar Audit Intern/
Pengawasan Intern dan Suplemen
Standar Pengawasan Intern;

-

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

b. Kualitas hasil review (evaluasi) Pedoman
Standar Audit Intern/Pengawasan Intern
dan Suplemen Standar Pengawasan
Intern;

-

100%

100%

100%

100%
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Unit Kerja

:

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Rencana

Measurements

(1)

(2)

(3)

1

PI-5

PP-3

Koordinasi terkait
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
perumusan, penetapan,
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
dan pengembangan
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
Standar Audit Intern/
Pengawasan Intern dan
Suplemen Standar
Pengawasan Intern;
2 Koordinasi dalam
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
sosialisasi, internalisasi
dan konsultasi Standar
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
Audit Intern/Pengawasan
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
Koordinasi dgn
Intern dan Suplemen
Instansi
Standar Pengawasan
Pembina APIP
Intern;
3 Koordinasi dalam
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
penegakan Standar Audit
Intern/Pengawasan Intern b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
dan Suplemen Standar
Pengawasan Intern;
4 Koordinasi dalam review a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
(evaluasi) Standar Audit
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
Intern/Pengawasan Intern
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
dan Suplemen Standar
Pengawasan Intern;;
1 Kerjasama dalam rangka
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
pengembangan,
b. Jumlah kegiatan bersama yang terbangun
Kerjasama
penerapan, dan pentaatan
dan dapat direalisasikan;
nasional,
Standar Audit
regional dan
Intern/Pengawasan Intern c. Nilai tambah yang dihasilkan (ekivalen :
internasional
produk, Rp, event, sarana & prasarana,
dan Suplemen Standar
jumlah SDM);
Pengawasan Intern;
Catatan : Anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan)

Target Per-Tahun
2018

2019

2020

2021

(4)

(5)

(6)

(7)

2022
(8)

9 k/l

9 k/l

9 k/l

9 k/l

9 k/l

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

9 k/l

9 k/l

9 k/l

9 k/l

9 k/l

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

8 k/l

8 k/l

8 k/l

8 k/l

8 k/l

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

8 k/l

8 k/l

8 k/l

8 k/l

8 k/l

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

-

1 prod

2 prod

2 prod

2 prod
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5.6 Kegiatan dan Target Kinerja Komite Telaah Sejawat
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Kepengurusan Komite Telaah Sejawat, sebagai berikiut :
Ketua Komite
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II

:
:
:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran kinerja bagi Komite Telaah Sejawat untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan mandat,
peran dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:

1. Tersedianya Pedoman Telaah Sejawat;
2. Terlaksananya review penyempurnaan dan pengembangan Pedoman
Telaah Sejawat (sesuai kebutuhan);
3. Koordinasi teknis dan administratif atas penyelenggaraan telaah sejawat;
4. Supervisi dan konsultasi atas praktek profesional berkaitan dengan
pelaksanaan tata kelola dan tata laksana audit;

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Komite Telaah Sejawat melaksanakan kegiatan yang bersifat
tugas utama (single-responsibility) sesuai amanat AD dan ART, dan juga kegiatan yang bersifat tanggung
jawab bersama (sharing-responsibility) dengan fungsi atau unit kerja lainnya.
Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang bersifat tugas utama (single-responsibility), dapat dilihat pada Tabel
5.6, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab bersama (sharing-responsibility), disampaikan
dalam Lampiran – 2.

35

Unit Kerja

:

Tabel 5.6 Rencana Kegiatan Komite Telaah Sejawat Tahun 2018 – 2022
Komite Telaah Sejawat
Target per-Tahun
2019
2020
2021

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

a. Ketepatan waktu penyelesaian Pedoman
Telaah Sejawat;
b. Kualitas hasil rumusan Pedoman Telaah
Sejawat;
a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan
internalisasi dalam : peserta, lokus
tempat;
a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan Telaah Sejawat;
b. Jumlah pelaksanaan Telaah Sejawat yang
dilaksanakan atas fasilitasi/koordinasi
AAIPI;
a. Ketepatan waktu penyelesaian review
(evaluasi) Pedoman Telaah Sejawat;
b. Kualitas hasil review (evaluasi)
c. Pedoman Telaah Sejawat;

100%

100%

100%

100%

100%

Baik
6

Sangat
baik
8

Sangat
baik
10

Sangat
baik
10

Sangat
baik
10

95%

95%

95%

95%

95%

44

66

120

150

200

100%

100%

100%

100%

100%

Baik

1. Koordinasi terkait
perumusan, penetapan, dan
pengembangan Pedoman
Telaah Sejawat;
2. Koordinasi terkait
sosialisasi, internalisasi, dan
konsultasi Pedoman Telaah
Sejawat

a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);

4
4 keg

Sangat
baik
6
4 keg

Sangat
baik
8
4 keg

Sangat
baik
16
4 keg

Sangat
baik
16
4 keg

44

66

120

150

200

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

3. Koordinasi terkait
pelaksanaan Telaah
Sejawat;

a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan

44

66

120

150

200

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4
4 keg

6
4 keg

8
4 keg

16
4 keg

16
4 keg

1. Perumusan, penetapan, dan
pengembangan Pedoman
Telaah Sejawat;

PI-3

Pengembangan
dan
pelaksanaan
Telaah Sejawat

2. Sosialisasi, internalisasi,
dan konsultasi Pedoman
Telaah Sejawat
3. Koordinasi pelaksanaan
Telaah Sejawat secara
periodik;

4. Review (Evaluasi) Pedoman
Telaah Sejawat;

PI-5

Koordinasi dgn
Instansi
Pembina APIP

4. Koordinasi terkait review
(Evaluasi) Pedoman Telaah
Sejawat;

a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);

b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);

2018

2022
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Unit Kerja

:

Komite Telaah Sejawat

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

PP-3

PK-4

Kerjasama
nasional,
regional dan
internasional

1. Kerjasama dalam rangka
pengembangan pedoman
dan pelaksanaan Telaah
Sejawat

a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang terbangun
dan dapat direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan (ekivalen :
produk, Rp, event, sarana & prasarana,
jumlah SDM);
a. Jumlah konten yang dikembangkan ke
dalam eLMS
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);

2018
(4)

(5)

(6)

(7)

2022
(8)

1 MoU
2 keg

1 MoU
2 keg

1 MoU
2 keg

1 MoU
2 keg

1 MoU
2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

6

8

10

12

2 keg

2 keg

3 keg

3 keg

6

8

10

12

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

1. Koordinasi terkait
4
perumusan, penetapan,
pengembangan, dan
2 keg
penyusunan konten
Electronic Management
System (eLMS);
2. Koordinasi terkait
a. Jumlah konten yang dikembangkan ke
4
sosialisasi, internalisasi, dan
dalam eLMS
konsultasi konten
b. Jumlah pelaksanaan forum koordinasi
4 keg
Electronic Management
(FGD, diskusi, rapat, konsultasi publik);
System (eLMS);
Catatan : Anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan)

Peningkatan
Kapasitas dan
Profesionalism
e APIP

Target per-Tahun
2019
2020
2021
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5.7 Kegiatan dan Target Kinerja Komite Pengembangan Profesi
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Kepengurusan Komite Pengembangan Profesi, sebagai berikiut :
Ketua Komite
: Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua I
: Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran kinerja bagi Komite Pengembangan Profesi untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan
mandat, peran dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:

1. Tersedianya hasil riset pengembangan metode, teknik dan pendekatan
pengawasan, yang bersifat “pragmatis” tanpa meninggalkan aspek
“akademik-metodologis”;
2. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Auditor
dan Anggota AAIPI;
Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Komite Pengembangan Profesi melaksanakan kegiatan yang
bersifat tugas utama (single-responsibility) sesuai amanat AD dan ART, dan juga kegiatan yang bersifat
tanggung jawab bersama (sharing-responsibility) dengan fungsi atau unit kerja lainnya.
Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang bersifat tugas utama (single-responsibility), dapat dilihat
pada Tabel 5.7, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab bersama (sharing-responsibility),
disampaikan dalam Lampiran – 2.
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Unit Kerja

:

Obyektif Strategis
(1)

PK-2

PK-3

PK-4

PI-4

PI-5

PI-6

PP-3

PP-4

Menghimpun potensi
dan pendayagunaan
cipta-karya APIP
Pengembangan
Potensi APIP dalam
meningkatkan GRC
Meningkatkan
kapasitas dan
profesionalisme
APIP
Pengembangan
kapasitas dan Profesi
APIP
Koordinasi dengan
Instansi Pembina
APIP
Tata kelola dan
Sistem Informasi
AAIPI
Kerjasama nasional,
regional dan
internasional

Tabel 5.7 Rencana Kegiatan Komite Pengembangan Profesi Tahun 2018 – 2022
Komite Pengembangan Profesi
Kegiatan
(2)

Penyelenggaraan program “Studibanding APIP” lintas K/L/D bagi
peningkatan kompetensi SDM
Auditor maupun kapabilitas APIP
lintas K/L/D
1. Pendataan praktik terbaik GRC
2. Penyelenggaraan knowledge
a.
sharing Praktik GRC
Pelaksanaan peningkatan kapasitas
dan profesionalisme APIP dan
Auditor Anggota AAIPI

Measurements
(3)

a. Jumlah pelaksanaan studi banding
lintas K/L/D yang difasilitasi oleh
AAIPI;
b. Jumlah pelaksanaan program
magang lintas K/L/D yang
difasilitasi oleh AAIPI
Jumlah kegiatan pendataan
Jumlah kegiatan knowledge sharing
Jumlah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme (Seminar/Workshop)

Pelaksanaan riset/kajian
pengembangan profesi;

Jumlah pelaksann riset/kajian
pengembangan profei;

Koordinasi pengembangan profesi

Jumlah pelaksanaan kegiatan
koordinasi

Penyusunan mekanisme kerja
Pengembangan Profesi

Jumlah meknime kerja yang tersusun

Kerjasama pengembangan profesi

Jumlah kesepakatan kerja sama
pengembangan profesi

Penerbitan media dan aktivitas
Jumlah kegiatan promosi bagi
penyadaran : poster, leaflet,
penyadaran, transparansi, akuntabilitas
kegiatan promosi untuk
dan kepatuhan;
internalisasi transparansi,
akuntabilitas, kepatuhan
Catatan : Anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan)

Pembangunan citra
positif organisasi
AAIPI

Target per-Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

1

1

1

1
1

1
1

3

1

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
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5.8 Kegiatan dan Target Kinerja Direktur Eksekutif
Berdasarkan hasil Kongres Nasional AAIPI, pada tanggal 22 Oktober 2015, telah diputuskan formasi
Kepengurusan AAIPI dengan menetapkan pemangku jabatan Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua KomiteKomite AAIPI periode 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2018. Selanjutnya dituangkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Nomor : Kep-001/AAIPI/ DPN/12/2012 tanggal 30 November 2012, mengukuhkan
Kepengurusan Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur Eksekutif sebagai berikut :
Direktur Eksekutif
Wakil Direktur Eksekutif

:
:

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
Kepala Pusat Pembinaan JF dan Standarisasi Diklat Kementerian
Dalam Negeri

Sasaran kinerja bagi Direktur Eksekutif untuk tahun 2018 – 2022, disusun berdasarkan mandat, peran
dan fungsi, sebagai berikut.
Sasaran Kinerja

:

1. Tertib administrasi dan layanan prima keanggotaan, kepengurusan,
musyawarah dan rapat-rapat
2. Terselenggaranya tata kelola organisasi dalam siklus PDCA secara tertib
dan didukung dengan dokumen perencanaan, monev dan laporan kinerja;
3. Terselenggaranya dukungan kesekretariatan bagi Kepengurusan dan
Komite AAIPI;
4. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja AAIPI, serta
terjaganya citra positif organisasi;

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan yang bersifat
tugas utama (single-responsibility) sesuai amanat AD dan ART, dan juga kegiatan yang bersifat tanggung
jawab bersama (sharing-responsibility) dengan fungsi atau unit kerja lainnya.
Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang bersifat tugas utama (single-responsibility), dapat dilihat
pada Tabel 5.8, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab bersama (sharing-responsibility),
disampaikan dalam Lampiran – 2.
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Tabel 5.8 Rencana Kegiatan Direktur Eksekutif Tahun 2018 – 2022
Unit Kerja

:

Direktur Eksekutif

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

PK-1

PI-5

Layanan prima
Keanggotaan,
Kepengurusan,
Musyawarah
dan Rapat-rapat

Koordinasi dgn
Instansi
Pembina APIP

1. Penyelenggaraan administrasi dan
layanan keanggotaan
2. Penyelenggaraan administrasi dan
layanan kepengurusan
3. Penyelenggaraan administrasi dan
layanan Musyawarah dan Rapat-rapat
1. Koordinasi terkait peningkatan
kapasitas dan profesionalisme APIP
dan Auditor Anggota AAIPI
1. Perumusan dokumen perencanaan

strategis (renstra) AAIPI
2. Monitoring dan evaluasi secara

PI-6

Tata kelola dan
Sistem
informasi
AAIPI

periodik atas pelaksanaan Renstra
3. Penyusunan Laporan Kinerja secara
periodik atas pelaksanaan program
dan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi Renstra
5. Pengembangan dan pengelolaan

PP-1

Pengembangan
kapasitas SDM
Kepengurusan
dan
Kesekretariatan
AAIPI

organisasi AAIPI menuju e-office
1. Penyelenggaraan pengembangan
kapasitas SDM Kepengurusan dan
Kesekretariatan dalam berbagai
bentuk (pelatihan, seminar,
workshop, studi banding, dan
lainnya)
2. Penyelenggaraan forum komunikasi
antara Kepengurusan dan
Kesekretariatan secara periodik

Persentase keluhan atas
penyelenggaraan layanan
keanggotaan yang tertangani;
Persentase keluhan atas
penyelenggaraan layanan
kepengurusan yang tertangani
Persentase penyelenggaraan rapat
dan musyawarah sesuai rencana
Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
Jumlah dokumen rumusan
Perencanaan Strategis AAIPI
(Renstra 2018-2022);
Jumlah pelaksanaan monitoring
dan evaluasi;
Jumlah Laporan Kinerja yang
disusun
Jumlah pelaksanaan evaluasi
Renstra 2018-2022
Jumlah aplikasi basis IT yang
terbangun;
Jumlah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme SDM Sekretariat
AAIPI;

Jumlah pelaksanaan forum
komunikasi antara Kepengurusan
(Raker DPN dengan DPW);

2018
(4)

Target per tahun
2019 2020 2021
(5)

(6)

(7)

2022
(8)

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Unit Kerja

:

Direktur Eksekutif

Obyektif Strategis

Kegiatan

Measurements

(1)

(2)

(3)

PP-2

Pemenuhan
pendanaan
operasional dan
pengembangan

1. Pengumpulan dana dari iuran anggota
AAIPI
2. Pendanaan pihak ketiga melalui
hibah/donor/ sumbangan
1. Kerjasama terkait pengembangan

PP-3

PP-4

Kerjasama
nasional,
regional dan
internasional

kapasitas SDM Auditior,
Kepengurusan dan Kesekretariatan
2. Kerjasama pengembangan dan
pengelolaan sistem dan jaringan
informasi bagi operasional maupun
pengembangan AAIPI
1. Penerbitan media keprofesian :
journal, bulletin, bentuk lainnya

Target per tahun
2019 2020 2021

2022

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-

20%

30%

40%

50%

Persentase jumlah Anggota yang
membayar iuran keanggotaan;
Jumlah mitra pihak ketiga yang
memberikan
hibah/donor/sumbangan;
Jumlah kesepakatan kerjasama;

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah kesepakatan kerjasama;

-

1

-

1

-

Jumlah media keprofesian (dalam
bentuk journal, bulletin, bentuk
lainnya) yang terbit;
Jumlah forum komunikasi
(diskusi, konsultasi, pengaduan)
barbasis IT;

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2. Membuka akses komunikasi dua-arah
berbasis elektronik dengan Anggota
dan masyarakat untuk partisipasi
dalam upaya peningakatan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan kinerja K/L/D
3. Penyelengaraan layanan prima bagi
Persentase keluhan atas
Anggota SDM Auditor dan APIP
penyelenggaraan layanan
keanggotaan yang tertangani;
Catatan : Anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan)

Pembangunan
citra positif
organisasi
AAIPI

2018

100% 100% 100% 100% 100%
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BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018 – 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kepengurusan AAIPI untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara spesifik dalam lingkup pengawasan internal
pemerintah, dokumen perencanaan ini mengacu pada sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan
pengawalan program dan kebijakan pemerintah, maupun intensi strategis AAIPI yang tertuang dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan ketersediaan anggaran, serta komitmen seluruh Komite-Komite dan Alat Kepengurusan. Tidak kalah
pentingnya bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi
maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.
Selanjutnya untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi
penyesuaian muatan Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018 – 2022, termasuk indikator-indikator kinerjanya
yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan organisasi sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar (pasal 8 ayat 2), yaitu : “Mengembangkan dan mendayagunakan potensi
auditor intern pemerintah sehingga terbentuk suatu cipta dan karya auditor intern pemerintah Indonesia untuk
didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan Negara”.
Besar harapan kita semua untuk dapat terbangun sebuah komitmen, bahwa Rencana Strategis AAIPI
Tahun 2018 – 2022 merupakan acuan kerja bagi Komite-Komite dan Alat Kepengurusan dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua perangkat organisasi dapat membangun koordinasi dan
sinergitas dalam melaksanakan Renstra, dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja AAIPI.
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3. Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan
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LAMPIRAN -1
Daftar Rencana Kegiatan Unit Kerja/Kepengurusan
Berbasis BSC Strategy Map
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Daftar Rencana Kegiatan Unit Kerja/Kepengurusan Berbasis BSC Strategy Map
1. Perspektif : Nilai Tambah bagi K/L/D sebagai Auditi

NT-1

Terwujudnya
akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja
Pemerintah pusat dan
daerah

Nilai Tambah
bagi K/L/D
sebagai Auditi
NT-2

NT-3

Peningkatan kualitas hasil
audit intern K/L/D

Peran APIP dalam
peningkatan transparansi,
akuntabilitas dan
pencegahan korupsi

(3)

a. Jumlah K/L/D yang memperoleh Opini WTP dari Auditor
Eksternal
b. % peningkatan jumlah K/L/D yang memperoleh Opini
WTP dari Auditor Eksternal
c. Jumlah kasus OTT yang terjadi pada pejabat K/L/D
d. % penurunan kasus OTT yang terjadi pada pejabat K/L/D
e. Penurunan index persepsi korupsi di Indonesia
(berdasarkan riset Transparency International Indonesia
(TII)
f. Penurunan jumlah kerugian Negara akibat oleh korupsi
pada kalangan K/L/D (jumlah kerugian dihitung dari
laporan para pengawas : BPK, POLRI, KPK, Kejaksaan)
a. % hasil telaah sejawat atas hasil audit yang dinyatakan
memenuhi standar
b. Peningkatan level nilai LAKIP/SAKIP K/L/D
c. Penigkatan level nilai kapabilitas APIP
d. Peningkatan nilai implementasi SPIP
a. Jumlah K/L/D yang telah mengimplementasikan 3 lines
of defence (3LoD)
b. Tingkat aktivitas SDM Auditor (atau APIP) sebagai
internal consultant pada internal K/L/D
c. Tingkat aktivitas koordinasi 3 lapis pelaku (3LoD) dalam
upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan kinerja

(4)

(5)

(6)

Direktur Eksekutif

(2)

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Measurements

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(7)

(8)

(9)
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NT-4

Peningkatan kapasitas
organisasi dalam
penerapan GRC

(3)

(4)

a. Jumlah kegiatan (prioritas) yang telah dilakukan analisis
risiko
b. Jumlah kegiatan (prioritas) yang telah dilengkapi dengan
proses bisnis, SOP dan bentuk mekanisme pengendalian
lainnya
c. Jumlah kegiatan (prioritas) yang dilaksanakan dengan
kepatuhan terhadap NSPK (norma, standar, prosedur dan
kriteria)
d. Rasio (%) kegiatan yang memenuhi NSPK dengan jumlah
seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama

(5)

(6)

Direktur Eksekutif

(2)

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Measurements

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(7)

(8)

(9)

















































 : relevansi terkait sebagai pendukung
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2. Perspektif : Keanggotaan (APIP) dan Auditor

(1)

(2)

Layanan prima
Keanggotaan,
Kepengurusan,
Musyawarah dan
Rapat-rapat

(3)

1. Penyelenggaraan administrasi
dan layanan keanggotaan

2. Penyelenggaraan administrasi
dan layanan kepengurusan

Keanggotaan
(APIP) dan
Auditor

PK-1
3. Penyelenggaraan administrasi
dan layanan Musyawarah dan
Rapat-rapat

(4)

a. % tingkat keandalan (kesiapan,
ketersediaan, respon,
penyelesaian) bagi pelaksanaan
layanan keanggotaan;
b. Jumlah keluhan atas
penyelenggaraan layanan
keanggotaan;
a. % tingkat keandalan (kesiapan,
ketersediaan, respon,
penyelesaian) bagi pelaksanaan
layanan kepengurusan;
b. Jumlah keluhan atas
penyelenggaraan layanan
kepengurusan;
a. Jumlah penyelenggaraan rapat
dan musyawarah sesuai rencana
penyelenggaraan;
b. Kelengkapan dokumentasi hasil
rapat dan musyawarah
(undangan/daftar hadir/risalah,
notulensi rapat/ rencana tindak
lanjut);
c. Keandalan dukungan sarana dan
prasarana bagi rapat dan
musyawarah;

(5)

(6)

(7)

Direktur Eksekutif

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Kegiatan

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-
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(1)

(2)

Menghimpun
potensi dan
pendayagunaan
cipta-karya APIP

PK-2

PK-3

Pengembangan
potensi APIP
dalam
meningkatkan
GRC

(3)

1. Penyelenggaraan program
“Duta AAIPI” yang dapat
berperan sebagai “visiting
consultant” sebagai Tim
Konsultan AAIPI untuk
membantu peningkatan
kompetensi SDM Auditor
maupun kapabilitas APIP
lintas K/L/D
2. Penyengengaraan program
“Studi-banding APIP” lintas
K/L/D bagi peningkatan
kompetensi SDM Auditor
maupun kapabilitas APIP
lintas K/L/D
1. Kepeloporan pengembangan
jejaring dan forum antara
Auditor Internal Pemerintah
dengan Auditor Internal
Swasta untuk peningkatan
transparansi, akuntabilitas
dan pencegahan korupsi

(4)

a. Jumlah membership AAIPI
dalam forum IA internasional;
b. % rasio jumlah undangan dan
kehadiran dalam forum
internasional
c. Posisi wakil AAIPI dalam
organisasi IA internasional;
d. Jumlah kunjungan dan studi
banding, delegasi IA asing ke
Indonesia
a. Jumlah pelaksanaan studi
banding lintas K/L/D yang
difasilitasi oleh AAIPI;
b. Jumlah pelaksanaan “tour of
duty” SDM Auditor lintas K/L/D
yang difasilitasi oleh AAIPI
a. Jumlah pelaksanaan forum
diskusi antara AAIPI dan APIP
dengan auditor internal
BUMN/swasta;
b. Terbangunnya forum komunikasi
antara AAIPI dengan auditor
internal BUMN/swasta;

(5)

(6)

(7)

Direktur Eksekutif

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Kegiatan

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(8)

(9)

(10)
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(3)

2. Pengembangan Pusat
Unggulan tata kelola, risiko,
dan pengendalian/TRK (GRC
center of excellence) pada
setiap provinsi, yang dapat
memberikan konsultasi, baik
bagi K/L/D, para pelaku
usaha (BUMN dan Swasta),
maupun masyarakat
3. Meyelenggarakan
penghargaan TRK (GRC
award) bagi APIP K/L/D,
maupun bagi Auditor Internal
Perusahaan BUMN dan
Swasta

PK-4

Meningkatkan
kapasitas dan
profesionalisme
APIP

1. Pemenuhan jumlah JFA pada
Unit APIP sesuai rasio yang
ditetapkan

(4)

a. Jumlah pusat unggulan GRC
yang terbangun pada K/L/D;
b. Jumlah pusat unggulan GRC
yang beroperasi secara efektif
dalam pelaksanaan konsultasi;
c. % rasio penurunan kasus untuk
wilayah yang telah terbangun
pusat unggulan GRC;
a. Jumlah APIP K/L/D yang
mendaftar peserta (partisipan)
dalam pelaksanaan GRC Award;
b. % rasio jumlah peserta (APIP
K/L/D) yang dinyatakan
memenuhi persyaratan;
c. Jumlah fasilitasi AAIPI dalam
penanganan rekomendasi tindak
lanjut paska GRC Award
a. % rasio Unit APIP K/L yang
telah memenuhi persyaratan
jumlah JFA;
b. % rasio Unit APIP Pemerintah
Daerah yang telah memenuhi
persyaratan jumlah JFA;

(5)

(6)

(7)

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(8)

(9)

(10)



























-

-

-
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(3)

2. Pemenuhan SDM Auditor
Internal yang tersertifikasi
terkait pengawasan internal

3. Pemenuhan perangkat
keprofesian sesuai tingkatan
kapabilitas APIP yang
dipersyaratkan (level 3)

(4)

(5)

a. % rasio SDM Auditor pada Unit
APIP K/L/D yang telah
tersertifikasi (wajib) sesuai JF
Auditor;
b. % rasio SDM Auditor pada Unit
APIP K/L/D yang tersertifikasi
profesi auditor (non-wajib);
a. Jumlah APIP K/L/D yang telah
memenuhi kapabilitas IACM
pada peringkat 3;
b. % rasio peningkatan kapabilitas
Unit APIP K/L/D dalam
peringkat IACM (misal dari 2 ke
3);

Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama

(6)

(7)

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Kode Etik

Obyektif Strategis

Ketua Umum

Perspektif

Komite Standar Audit

Kepengurusan/Unit Kerja

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

















 : relevansi terkait sebagai pendukung
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3. Perspektif : Proses Internal (Kepengurusan AAIPI)

(2)

(3)

1. Perumusan, penetapan, dan
pengembangan Kode Etik
Auditor Intern;
2. Sosialisasi, internalisasi dan
konsultasi Kode Etik Auditor
Intern

PI-1
Perspektif
Proses
Internal(kep
engurusan
AAIPI)

Pengembangan
dan penegakan
Kode Etik APIP

3. Penegakan Kode Etik Auditor
Intern

4. Review (Evaluasi) Kode Etik
Auditor Intern;

PI-2

Pengembangan
dan ketaatan
pada Standar
Audit

1. Perumusan, penetapan, dan
pengembangan Standar
Audit;
2. Sosialisasi, internalisasi dan
konsultasi Standar Audit;

Measurement

(4)

a. Ketepatan waktu penyelesaian
Pedoman Kode Etik Auditor
b. Kualitas hasil rumusan Kode Etik
APIP
a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi
dan internalisasi dalam : peserta,
lokus tempat
b. % penurunan pengaduan
c. % penurunan pelanggaran kode
etik
a. Jumlah fasilitasi atas kasus
permasalahan Kode Etik Auditor
b. Jumlah kasus yang terselesaikan
c. % rasio kasus selesai terhadap
jumlah kasus
a. Ketepatan waktu penyelesaian
review (evaluasi) Pedoman Kode
Etik APIP
b. Kualitas hasil review (evaluasi)
Pedoman Kode Etik APIP
a. Ketepatan waktu penyelesaian
Pedoman Standar Audit
b. Kualitas hasil rumusan Pedoman
Standar Audit
a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi
dan internalisasi dalam : peserta,
lokus tempat;

(5)



(6)



(7)

(8)

(9)

-

-













-




-



-

-



-

-



-

-





(10)



-



Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja
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(2)

(3)

3. Penerapan dan pentaatan
pada Standar Audit;
4. Review (Evaluasi) Standar
Audit;

1. Perumusan, penetapan, dan
pengembangan Pedoman
Telaah Sejawat;

PI-3

Pengembangan
dan pelaksanaan
Telaah Sejawat

2. Sosialisasi, internalisasi, dan
konsultasi Pedoman Telaah
Sejawat
3. Koordinasi pelaksanaan
Telaah Sejawat secara
periodik;

4. Review (Evaluasi) Pedoman
Telaah Sejawat;

Measurement

(4)

a. % peningkatan hasil audit internal
yang memenuhi persyaratan
standar audit;
a. Ketepatan waktu penyelesaian
review (evaluasi) Pedoman
Standar Audit;
b. Kualitas hasil review (evaluasi)
Pedoman Standar Audit;
a. Ketepatan waktu penyelesaian
Pedoman Telaah Sejawat;
b. Kualitas hasil rumusan Pedoman
Telaah Sejawat;
a. Jumlah pelaksanaan sosialisasi
dan internalisasi dalam : peserta,
lokus tempat;
a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan Telaah Sejawat;
b. Jumlah pelaksanaan Telaah
Sejawat yang dilaksanakan atas
fasilitasi/koordinasi AAIPI;
a. Ketepatan waktu penyelesaian
review (evaluasi) Pedoman Telaah
Sejawat;
b. Kualitas hasil review (evaluasi)
Pedoman Telaah Sejawat;

(5)

(6)

(7)


-

(9)

-

-

-



-






-

-






-

-







-

(10)





-



(8)





Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

-
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(2)

(3)

1. Pelaksanaan riset dan
pengembangan metode dan
instrumen pengawasan;

PI-4

Pengembangan
kapasitas dan
Profesi APIP

2. Pelaksanaan peningkatan
kapasitas dan profesionalisme
APIP dan Auditor Anggota
AAIPI

1. Koordinasi terkait

perumusan, penetapan, dan
pengembangan Kode Etik
Auditor Intern;
2. Koordinasi dalam sosialisasi,

PI-5

Koordinasi dgn
Instansi Pembina
APIP

internalisasi dan konsultasi
Kode Etik Auditor Intern

3. Koordinasi dalam penegakan

Kode Etik Auditor Intern

Measurement

(4)

a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan riset dan
pengembangan metode dan
instrumen pengawasan;
b. Jumlah pelaksanaan riset dan
pengembangan metode dan
instrumen pengawasan;
a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas dan profesionalisme;
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme;
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);

(5)

Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(6)

(7)

(8)

-

-

-

(9)

(10)

















-

-

-







-

-

-







-

-

-
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(2)

(3)

4. Koordinasi dalam review

(evaluasi) Kode Etik Auditor
Intern

5. Koordinasi terkait

perumusan, penetapan, dan
pengembangan Standar
Audit;
6. Koordinasi dalam sosialisasi,

internalisasi dan konsultasi
Standar Audit;

7. Koordinasi dalam penegakan

Standar Audit;

8. Koordinasi dalam review

(evaluasi) Standar Audit;

Measurement

(4)

a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);

Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)





-

-

-





-



-

-





-



-

-





-



-

-





-



-

-
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(2)

(3)

9. Koordinasi terkait

perumusan, penetapan, dan
pengembangan Pedoman
Telaah Sejawat;

10.Koordinasi terkait sosialisasi,

internalisasi, dan konsultasi
Pedoman Telaah Sejawat

11.Koordinasi terkait

pelaksanaan Telaah Sejawat;

12.Koordinasi terkait review

(Evaluasi) Pedoman Telaah
Sejawat;

13.Koordinasi terkait riset dan

pengembangan metode dan
instrumen pengawasan;

Measurement

(4)

a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);

Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



-

-



-





-

-



-





-

-



-





-

-



-





-

-

-
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(2)

(3)

14.Koordinasi terkait

peningkatan kapasitas dan
profesionalisme APIP dan
Auditor Anggota AAIPI

1. Perumusan dokumen
perencanaan strategis
(renstra) AAIPI

PI-6

Tatakelola dan
Sistem informasi
AAIPI

2. Monitoring dan evaluasi
secara periodik atas
pelaksanaan Renstra

3. Penyusunan Laporan Kinerja
secara periodik atas
pelaksanaan program dan
kegiatan
4. Pengembangan dan
pengelolaan organisasi AAIPI
menuju e-office

Measurement

(4)

a. Jumlah mitra K/L/D yang
dilibatkan
b. Jumlah pelaksanaan forum
koordinasi (FGD, diskusi, rapat,
konsultasi publik);
a. Ketepatan waktu penyelesaian
rumusan Perencanaan Strategis
AAIPI;
b. Kualitas hasil rumusan
Perencanaan Strategis AAIPI;
a. Ketepatan jadwal periodik
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi;
b. Kualitas analisis dan rekomendasi
dari monitoring dan evaluasi yang
dilakukan;
a. Ketepatan jadwal periodik
penyusunan dan penyajian
Laporan Kinerja;
b. Kualitas penyajian Laporan
Kinerja (konsolidasi dari kinerja
fungsi/unit kerja)
a. % peningkatan aktivitas
operasional AAIPI dalam basis
aplikasi IT;

Direktur Eksekutif

(1)

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



-

-

-

















-











-











-

-

-

-

-
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(1)

(2)

(3)

5. Pengembangan dan
pengelolaan Sistem Informasi
Keanggotaan

Measurement

(4)

a. Tingkat kualitas data dan
informasi keanggotaan
(kelengkapan dan validitas);
b. Tingkat aksesabilitas data dan
informasi

Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama

Direktur Eksekutif

Kegiatan

Komite Standar
Audit
Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-



 : relevansi terkait sebagai pendukung
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4. Perspektif : Pengembangan Berkelanjutan AAIPI

(3)

1. Penyelenggaraan

PP-1

Pengembangan
kapasitas SDM
Kepengurusan
dan
Kesekretariatan
AAIPI

Pengembangan
Berkelanjutan
AAIPI

PP-2

Pemenuhan
pendanaan
operasional
dan
pengembangan

pengembangan kapasitas
SDM Kepengurusan dan
Kesekretariatan dalam
berbagai bentuk (pelatihan,
seminar, workshop, studi
banding, dan lainnya)
2. Penyelenggaraan forum
komunikasi antara
Kepengurusan dan
Kesekretariatan secara
periodik
1. Penyelenggaraan kegiatan
usaha (berbayar) bagi
pengembangan kapasitas
dan keprofesian SDM
Auditor (ToT, sertifikasi)
dalam lingkup AAIPI

(4)

a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme;
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme;
a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan forum komunikasi
antara Kepengurusan;
b. Jumlah pelaksanaan forum
komunikasi antara
Kepengurusan;;
a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan kegiatan usaha
(berbayar) bagi pengembangan
kapasitas dan keprofesian SDM
Auditor;
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan
usaha berbayar;
c. Jumlah dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-
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(3)

2. Penyelenggaraan kegiatan
usaha (berbayar) bagi
pengembangan kapasitas
dan keprofesian SDM
Auditor (ToT, sertifikasi)
bagi pihak ketiga (organisasi
profesi, lembaga, dunia
usaha/swasta, lainnya)

3. Pengumpulan dana dari
iuran anggota AAIPI

4. Pendanaan pihak ketiga
melalui
hibah/donor/sumbangan

(4)

a. % rasio rencana vs realisasi atas
pelaksanaan kegiatan usaha
(berbayar) bagi pengembangan
kapasitas dan keprofesian SDM
Auditor;
b. Jumlah pelaksanaan kegiatan
usaha berbayar;
c. Jumlah dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;
a. % rasio jumlah Anggota yang
mebayar iuran keanggotaan;
b. Jumlah Anggota yang membayar
iuran keanggotaan;
c. Jumlah dana yang berhasil
dikumpulkan dari iuran
keanggotaan;
a. Jumlah mitra pihak ketiga yang
memberikan
hibah/donor/sumbangan;
b. Jumlah dana yang berhasil
dikumpulkan dari sumber
hibah/donor/sumbangan;

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)













-

-

-

-

-





-

-

-

-
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(3)

1. Kerjasama dalam rangka

pengembangan dan
penegakan Kode Etik
Auditor Intern

2. Kerjasama dalam rangka

PP-3

Kerjasama
nasional,
regional dan
internasional

pengembangan, penerapan,
dan pentaatan Standar Audit

3. Kerjasama dalam rangka

pengembangan pedoman
dan pelaksanaan Telaah
Sejawat

(4)

a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-



-

-

-



-

-



-

-



-

-

-



-
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(3)

4. Kerjasama riset dan

pengembangan metode dan
instrumen pengawasan;

5. Kerjasama terkait

pengembangan kapasitas
SDM Auditior,
Kepengurusan dan
Kesekretariatan

6. Kerjasama pengembangan

dan pengelolaan sistem dan
jaringan informasi bagi
operasional maupun
pengembangan AAIPI

(4)

a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);
a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-







-

-

-

-



-

-

-

-

-
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(3)

7. Kerjasama bentuk lainnya

terkait peningkatan kapasitas
dan profesionalisme APIP
dan SDM Auditor

1. Penerbitan media

keprofesian : journal,
bulletin, bentuk lainnya

PP-4

Pembangunan
citra positif
organisasi
AAIPI

2. Penerbitan media dan

aktivitas penyadaran :
poster, leaflet, kegiatan
campaign untuk internalisasi
transparansi, akuntabilitas,
kepatuhan

(4)

a. Jumlah kesepakatan kerjasama;
b. Jumlah kegiatan bersama yang
terbangun dan dapat
direalisasikan;
c. Nilai tambah yang dihasilkan
(ekivalen : produk, Rp, event,
sarana & prasarana, jumlah
SDM);
a. Ketersediaan media keprofesian
(dalam bentuk journal, bulletin,
bentuk lainnya);
b. Tingkat keterlibatan aktif para
Anggota AAIPI dalam
pengembangan substansi media
keprofesian;
a. Ketersediaan media campaign
bagi penyadaran, transparansi,
akuntabilitas dan kepatuhan;
b. Jumlah kegiatan campaign bagi
penyadaran, transparansi,
akuntabilitas dan kepatuhan;

Direktur Eksekutif

(2)

Measurement

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-





-

-

-

-

-
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(3)

(4)

3. Membuka akses komunikasi

a. Ketersediaan forum komunikasi
(diskusi, konsultasi, pengaduan)
barbasis IT;
b. % tingkat keandalan
(aksesabilitas, respon,
penyelsaian) atas kasus,
pengaduan, permasalahan yang
“terangkat”;
c. Tingkat keterlibatan aktif para
Anggota AAIPI, SDM Auditor
dalam penyelenggaraan “forum
komunikasi”;
a. % tingkat keandalan (kesiapan,
ketersediaan, respon,
penyelesaian) bagi pelaksanaan
layanan Anggota SDM dan APIP;
b. Jumlah keluhan atas
penyelenggaraan layanan
keanggotaan;

dua-arah berbasis elektronik
dengan Anggota dan
masyarakat untuk partisipasi
dalam upaya peningakatan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja K/L/D

4. Penyelengaraan layanan

prima bagi Anggota SDM
Auditor dan APIP

Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama

Direktur Eksekutif

(2)

Komite Telaah
Sejawat
Komite
Pengembangan
Profesi

(1)

Measurement

Kegiatan

Komite Standar Audit

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Perspektif

Ketua Umum

Kepengurusan/Unit Kerja

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



 : relevansi terkait sebagai pendukung
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LAMPIRAN -2
Keterlibatan Pengurus dalam Rencana Kegiatan Tahun 2018 – 2022
Sharing Responsibility
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Keterlibatan Pengurus dalam Rencana Kegiatan Tahun 2018 – 2022
Sharing Responsibility

Perspektif Keanggotaan (APIP) dan Auditor

(4)

a. Jumlah membership AAIPI
dalam forum IA
internasional;
b. % rasio jumlah undangan dan
kehadiran dalam forum
internasional
c. Posisi wakil AAIPI dalam
organisasi IA internasional;
d. Jumlah kunjungan dan studi
banding, delegasi IA asing ke
Indonesia
a. Jumlah pelaksanaan studi
banding lintas K/L/D yang
difasilitasi oleh AAIPI;
b. Jumlah pelaksanaan “tour of
duty” SDM Auditor lintas
K/L/D yang difasilitasi oleh
AAIPI
a. Jumlah pelaksanaan forum
diskusi antara AAIPI dan
APIP dengan auditor
internal BUMN/swasta;
b. Terbangunnya forum
komunikasi antara AAIPI
dengan auditor internal
BUMN/swasta;

Direktur Eksekutif

Komite
Pengembangan Profesi

(3)

1. Penyelenggaraan
program “Duta AAIPI”
yang dapat berperan
sebagai “visiting
consultant” sebagai Tim
Konsultan AAIPI untuk
membantu peningkatan
PK-2:
kompetensi SDM
Menghimpun
Auditor maupun
potensi dan
kapabilitas APIP lintas
pendayagunaan
K/L/D
cipta-karya
APIP
2. Penyengengaraan
program “Studi-banding
APIP” lintas K/L/D bagi
peningkatan kompetensi
SDM Auditor maupun
kapabilitas APIP lintas
K/L/D
1. Kepeloporan
pengembangan jejaring
PK-3:
dan forum antara
Pengembangan
Auditor Internal
potensi APIP
Pemerintah dengan
dalam
Auditor Internal Swasta
meningkatkan
untuk peningkatan
GRC
transparansi,
akuntabilitas dan
pencegahan korupsi

Komite Telaah Sejawat

(1)

Measurements

Komite Standar Audit

Kegiatan

Ketua Umum

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Pengurus Terkait

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)





































66

(1)

Perspektif Proses
Internal
(Kepengurusan
AAIPI)

PK-4:
Meningkatkan
kapasitas dan
profesionalism
e APIP

(3)

(4)

Direktur Eksekutif

Komite
Pengembangan Profesi

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)













a. Jumlah APIP K/L/D yang
mendaftar peserta
(partisipan) dalam
pelaksanaan GRC Award;
b. % rasio jumlah peserta (APIP
K/L/D) yang dinyatakan
memenuhi persyaratan;
c. Jumlah fasilitasi AAIPI
dalam penanganan
rekomendasi tindak lanjut
paska GRC Award













a. Jumlah APIP K/L/D yang
telah memenuhi kapabilitas
IACM pada peringkat 3;
b. % rasio peningkatan
kapabilitas Unit APIP K/L/D
dalam peringkat IACM
(misal dari 2 ke 3);













a. Ketepatan waktu
penyelesaian rumusan
Perencanaan Strategis
AAIPI;
b. Kualitas hasil rumusan
Perencanaan Strategis
AAIPI;













2. Pengembangan Pusat
Unggulan tata kelola,
risiko, dan
pengendalian/TRK
(GRC center of
excellence) pada setiap
provinsi, yang dapat
memberikan konsultasi,
baik bagi K/L/D, para
pelaku usaha (BUMN
dan Swasta), maupun
masyarakat
3. Meyelenggarakan
penghargaan TRK
(GRC award) bagi APIP
K/L/D, maupun bagi
Auditor Internal
Perusahaan BUMN dan
Swasta

a. Jumlah pusat unggulan GRC
yang terbangun pada K/L/D;
b. Jumlah pusat unggulan GRC
yang beroperasi secara
efektif dalam pelaksanaan
konsultasi;
c. % rasio penurunan kasus
untuk wilayah yang telah
terbangun pusat unggulan
GRC;

Pemenuhan perangkat
keprofesian sesuai
tingkatan kapabilitas
APIP yang dipersyaratkan
(level 3)

PI-6:
Tata kelola dan 1. Perumusan dokumen
Sistem
perencanaan strategis
informasi
(renstra) AAIPI
AAIPI

Komite Telaah Sejawat

Measurements

Komite Standar Audit

Kegiatan

Ketua Umum

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Pengurus Terkait
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(4)

a. Ketepatan jadwal periodik
pelaksanaan monitoring dan
2. Monitoring dan evaluasi
evaluasi;
secara periodik atas
b. Kualitas analisis dan
pelaksanaan Renstra
rekomendasi dari monitoring
dan evaluasi yang dilakukan;

Perspektif Pengembangan Berkelanjutan AAIPI

3. Penyusunan Laporan
Kinerja secara periodik
atas pelaksanaan
program dan kegiatan

PP-2:
Pemenuhan
pendanaan
operasional
dan
pengembangan

1. Penyelenggaraan
kegiatan usaha
(berbayar) bagi
pengembangan
kapasitas dan
keprofesian SDM
Auditor (ToT,
sertifikasi) dalam
lingkup AAIPI
2. Penyelenggaraan
kegiatan usaha
(berbayar) bagi
pengembangan
kapasitas dan
keprofesian SDM
Auditor (ToT,
sertifikasi) bagi pihak
ketiga (organisasi
profesi, lembaga, dunia
usaha/swasta, lainnya)

a. Ketepatan jadwal periodik
penyusunan dan penyajian
Laporan Kinerja;
b. Kualitas penyajian Laporan
Kinerja (konsolidasi dari
kinerja fungsi/unit kerja)

a. % rasio rencana vs realisasi
atas pelaksanaan kegiatan
usaha (berbayar) bagi
pengembangan kapasitas
dan keprofesian SDM
Auditor;
b. Jumlah pelaksanaan
kegiatan usaha berbayar;
c. Jumlah dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;
a. % rasio rencana vs realisasi
atas pelaksanaan kegiatan
usaha (berbayar) bagi
pengembangan kapasitas
dan keprofesian SDM
Auditor;
b. Jumlah pelaksanaan
kegiatan usaha berbayar;
c. Jumlah dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;

Direktur Eksekutif

(3)

Komite
Pengembangan Profesi

(1)

Komite Telaah Sejawat

Measurements

Komite Standar Audit

Kegiatan

Ketua Umum

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Pengurus Terkait

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-











-
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PP-4:
Pembangunan
citra positif
organisasi
AAIPI

Penerbitan media dan
aktivitas penyadaran :
poster, leaflet, kegiatan
campaign untuk
internalisasi transparansi,
akuntabilitas, kepatuhan

(4)

a. Ketersediaan media
campaign bagi penyadaran,
transparansi, akuntabilitas
dan kepatuhan;
b. Jumlah kegiatan campaign
bagi penyadaran,
transparansi, akuntabilitas
dan kepatuhan;

Catatan : : relevansi terkait langsung, dan sebagai indikator kinerja utama
sebagai pendukung

Direktur Eksekutif

Komite
Pengembangan Profesi

(3)

Komite Telaah Sejawat

(1)

Measurements

Komite Standar Audit

Kegiatan

Ketua Umum

Obyektif Strategis

Komite Kode Etik

Pengurus Terkait

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)













 : relevansi terkait
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LAMPIRAN -3
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 – 2022
Sharing Responsibility

70

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 – 2022
Sharing Responsibility

(4)

a. Keterlibatan membership
AAIPI dalam forum IA
internasional;
b. Kehadiran dalam forum
internasional
c. Pemantapan posisi wakil
AAIPI dalam organisasi IA
internasional;
d. Pelaksanaan kunjungan dan
studi banding, delegasi IA
asing ke Indonesia
a. Pelaksanaan studi banding
lintas K/L/D yang difasilitasi
oleh AAIPI;
b. Pelaksanaan magang SDM
Auditor lintas K/L/D yang
difasilitasi oleh AAIPI
a. Pelaksanaan forum diskusi
antara AAIPI dan APIP
dengan auditor internal
BUMN/swasta;
b. Terbangunnya forum
komunikasi antara AAIPI
dengan auditor internal
BUMN/swasta;
a. Terbangunnya pusat
unggulan GRC di K/L/D;
b. Telah beroperasinya pusat
unggulan GRC dalam
pelaksanaan konsultasi;

a. APIP K/L/D yang mendaftar
peserta (partisipan) dalam
pelaksanaan GRC Award
yang memenuhi syarat;
b. Penanganan rekomendasi
tindak lanjut paska GRC
Award

2022

2021

(3)

1. Penyelenggaraan
program “Duta AAIPI”
yang dapat berperan
sebagai “visiting
consultant” sebagai Tim
Konsultan AAIPI untuk
membantu peningkatan
PK-2:
kompetensi SDM
Menghimpun
Auditor maupun
potensi dan
kapabilitas APIP lintas
pendayagunaa
K/L/D
n cipta-karya
APIP
2. Penyengengaraan
program “Studi-banding
APIP” lintas K/L/D bagi
peningkatan kompetensi
SDM Auditor maupun
kapabilitas APIP lintas
K/L/D
1. Kepeloporan
pengembangan jejaring
dan forum antara Auditor
Internal Pemerintah
dengan Auditor Internal
Swasta untuk
peningkatan transparansi,
akuntabilitas dan
pencegahan korupsi
2. Pengembangan Pusat
Unggulan tata kelola,
PK-3:
risiko, dan
Pengembanga
pengendalian/TRK (GRC
n potensi
center of excellence)
APIP dalam
pada setiap provinsi,
meningkatkan
yang dapat memberikan
GRC
konsultasi, baik bagi
K/L/D, para pelaku usaha
(BUMN dan Swasta),
maupun masyarakat
3. Meyelenggarakan
penghargaan TRK (GRC
award) bagi APIP
K/L/D, maupun bagi
Auditor Internal
Perusahaan BUMN dan
Swasta

2020

(1)

Measurements

2019

Kegiatan

Perspektif Keanggotaan (APIP) dan Auditor

Obyektif Strategis

2018

Rencana Pelaksanaan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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(1)

Perspektif Pengembangan Berkelanjutan AAIPI

Perspektif Proses Internal
(Kepengurusan AAIPI)

PK-4:
Meningkatka
n kapasitas
dan
profesionalis
me APIP

(3)

(4)

Pemenuhan perangkat
keprofesian sesuai
tingkatan kapabilitas APIP
yang dipersyaratkan (level
3)

1. Perumusan dokumen
perencanaan strategis
(renstra) AAIPI
PI-6:
2. Monitoring dan evaluasi
Tata kelola
secara periodik atas
dan Sistem
pelaksanaan Renstra
informasi
3.
Penyusunan Laporan
AAIPI
Kinerja secara periodik
atas pelaksanaan program
dan kegiatan
1. Penyelenggaraan
kegiatan usaha (berbayar)
bagi pengembangan
kapasitas dan keprofesian
SDM Auditor (ToT,
PP-2:
sertifikasi) dalam lingkup
Pemenuhan
AAIPI
pendanaan
2. Penyelenggaraan
operasional
kegiatan usaha (berbayar)
dan
bagi pengembangan
pengembanga
kapasitas dan keprofesian
n
SDM Auditor (ToT,
sertifikasi) bagi pihak
ketiga (organisasi profesi,
lembaga, dunia
usaha/swasta, lainnya)
PP-4:
Pembangunan
citra positif
organisasi
AAIPI

Penerbitan media dan
aktivitas penyadaran :
poster, leaflet, kegiatan
campaign untuk
internalisasi transparansi,
akuntabilitas, kepatuhan

2022

2021

Measurements

2020

Kegiatan

2019

Obyektif Strategis

2018

Rencana Pelaksanaan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

√

√

√

√

√

Ketepatan jadwal periodik
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi;

√

√

√

√

Ketepatan jadwal periodik
penyusunan dan penyajian
Laporan Kinerja

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Peningkatan jumlah APIP
K/L/D yang telah memenuhi
kapabilitas IACM pada
peringkat 3;

Penyelesaian rumusan
Perencanaan Strategis AAIPI;

a. pelaksanaan kegiatan usaha
(berbayar) bagi
pengembangan kapasitas dan
keprofesian SDM Auditor;
b. Penerimaan dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;
a. pelaksanaan kegiatan usaha
(berbayar) bagi
pengembangan kapasitas dan
keprofesian SDM Auditor;
b. Penerimaan dana yang dapat
dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan berbayar;
a. Ketersediaan media
campaign bagi penyadaran,
transparansi, akuntabilitas
dan kepatuhan;
b. Penyelenggaraan kegiatan
campaign bagi penyadaran,
transparansi, akuntabilitas
dan kepatuhan;

√

Catatan : √: rencana waktu pelaksanaan
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