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Apa itu Aparat pengawas
Internal Pemerintah (APIP)
?Apakah Itjen
Kemenristekdikti termasuk
APIP ?

Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit
organisasi di lingkunganPemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan
Lembaga Pemerintah Non Departernen yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup
kewenangannya. ItjenKemenristekdikti merupakan APIP
untuk melakukan pengawasan pada unit-unit di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
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Apa itu audit?

Audit (pemeriksaan) merupakan suatu proses sistematis
mengenai pengumpulan dan penilaian bukti secara objektif
yang berkenaan dengan asersi mengenai tindakan-tindakan
dan kejadian -kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi tersebut dengan criteria yang telah
ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan
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Apa itu Control Self Assessment Pengetahuan dan keterampilan atas metode yang
(CSA)?
digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian
intern yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka
mencapai tujuan organisasi
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Apa itu Jabatan Fungsional
Auditor?

Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional
pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk
menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan
jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada
instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan
kinerja instansi pemerintah
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Apa itu Metodologi dan Teknik
Audit?

Pengetahuan dan Keterampilan tentang prosedur dan cara
untuk memperoleh bukti-bukti audit

7

Apa itu pengendalian intern ?

Pengendalian intern merupakan proses integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
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Apa itu penyimpangan (fraud)?

Secara umum, Fraud (kecurangan) merupakan suatu
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orangorang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok
yang merugikan pihak lain. Seperti pencurian,
penggelapan, suap, korupsi.
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Apa itu Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) ?

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
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Apa saja jenis-jenis audit?

Pemeriksaan (audit) dikelompokkan menjadi tiga jenis,
yaitu:
1.Pemeriksaan keuangan (financial Audit)-Audit atas
laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah
laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. 2.Pemeriksaan kinerja (operasional
audit / performance audit)-Audit atas pengelolaan
keuangan negara yang bertujuan untuk mengukur aspek
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terhadap
kegiatan/program dalamsuatu unit organisasi.
3.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan ini
dilakukan dengan tujuan khusus, dengan tujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di
bidang keuangan (di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja), dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern.
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Apa saja tahapan audit yang
dilakukan Itjen
Kemenristekdikti ?

Tahapan audit yang dilakukan umumnya terdiri dari tiga
tahap, yaitu :
1.Perencanaan audit,
2.Pelaksanaan audit, dan
3.Pelaporan audit
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Apa yang menjadi visi Itjen
Kemenristekdikti ?

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya
Pengawasan Intern Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk
Mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing”
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Bagaimana menghubungi
Itjen Kemenristekdikti?

Masyarakat dapat menghubungi Itjen Kemenristekdikti
melalui : email : itjen@ristekdikti.go.id
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Dimana alamat kantor
Inspektur Jenderal?

Gedung D Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman – Pintu I
Senayan – Jakarta 10270
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Kepada siapa Itjen
Kemenristekdikti melaporkan
hasil kerjanya ?

Itjen Kemenristekdikti bertanggung jawab dan melaporkan
hasil pekerjaannya kepada Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
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Unit apa Inspektorat Jenderal
Kementerian Kemenristekdikti
itu ?

Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti adalah salah satu
unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti yang bertugas
untuk melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan
Kemenristekdikti yang dipimpin oleh seorang Inspektur
Jenderal

