Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
The key to managing your corporate fraud risk
PENYUSUNAN KERTAS KERJA, NOTISI DAN TEMUAN
AUDIT BERBASISKAN EXCEL
Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan
pada seluruh sektor bisnis baik disektor privat, korporasi maupun sektor
pemerintahan. Kondisi tersebut memberikan manfaat berupa
otomatisasi dan kecepatan dalam proses pengolahan data, akurasi
informasi, serta meminnimalkan aktivitas pendokumentasian secara
manual; disisi lain kondisi tersebut menciptakan risiko-risiko baru
dalam proses pengauditan (assurance dan konsultatif ), khususnya
dalam mekanisme dan teknik pengauditan yang harus mereka kerjakan.
Meskipun tujuan audit/reviu pada dasarnya tidak mengalami
perubahan, namun agar tujuan audit/reviu tersebut dapat tercapai
secara efektif dan efisien, auditor perlu menyesuaikan teknik
a u d i t / re v i u n y a s e s u a i d e n g a n p e r u b a h a n d a l a m p r o s e s
pertanggungjawaban dan pelaporan yang disampaikan oleh auditeenya.
Teknologi informasi telah menuntut perubahan kompetensi yang harus
dimiliki auditor internal serta menuntut perubahan cara mereka dalam
melaksanakan jasa assurance dan konsultatif ). Peran auditor internal
dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi akan sangat sulit
dicapai apabila mereka tidak memiliki keahlian di bidang risiko
teknologi informasi (TI), pengendalian dalam lingkungan TI, dan
pelaksanaan teknik audit berbasiskan TI (Reding, 2011).
Pentingnya kemampuan dan memiliki komptensi dalam menerapkan
teknik audit bebasiskan komputer/TI secara jelas telah tersurat dalam
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia yang
juga merujuk pada Standar Audit Institute of Internal Audit (IIA).
Sehingga salah satu tolok ukur yang dipakai untuk menilai IACM juga
mensyaratkan pemenuhan dasar kompetensi tersebut.

Investasi
Rp.4.000.000,Meliputi:
· Modul/Handout
· Training Kit
- Tas
- Blocknote
- Ballpoint
- Flashdisk
· Coffee break
· Lunch
· Sertifikat
Biaya tersebut diatas tidak
termasuk akomodasi bagi Peserta
Discount 10 % untuk pendaftaran
minimal 3 peserta

Schedule
13 - 14 Desember 2018
Oria Hotel
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.85
Jakarta Pusat
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Teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan
Teknologi informasi dan teknik audit berbantuan komputer
Pembahasan database dan database ralational
Studi kasus dan praktik implementasi
Mengenal fungsi ms excel dalam audit, penyusunan KKA, notisi &
temuan audit
Mendapatkan data eksternal, validasi data, data hilang, data
double/duplikasi

Info & Pendaftaran

Untuk Informasi dan Pendaftaran
silahkan menghubungi kami :

Peserta
Workshop ini direkomendasikan bagi auditor pemula, auditor muda
dan pegawai non auditor atau mereka yang ingin mendalami
bagaimana melakukan penyusunan kertas kerja, notisi dan temuan
audit berbasiskan excel

021-31997496
info@lpfa.co.id
www.lpfa.co.id

Fasilitator/Narasumber:
Dalam workshop ini Narasumber merupakan Praktisi yang
berpengalaman, antara lain:
1. Harry Novian Affandi, Ak, MBA, CISA
2. Tim Pengajar LPFA
lpfa_indonesia

lpfa_indonesia

Teguh : 0817 6892987
Pipit : 0856 49002510
Yadi : 0812 13063869
021-31997495
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