Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
The key to managing your corporate fraud risk
TEKNIK AUDIT DAN PENILAIAN ATAS EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA/DAERAH
Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP dan Pendapatan Asli
Daerah/PAD merupakan salah satu unsur penerimaan Negara/Daerah
yang masuk dalam di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)P/ D di daerah. Dalam penyusunan anggaran setiap
tahun PNBP/PAD mempunyai peranan yang penting terhadap
tercapainya target penerimaan dan belanja yang diharapkan pemerintah
Pusat/Daerah. Dengan demikian perlu diupayakan untuk
merealisasikannya dan bahkan meningkatkannya dari tahun ke tahun
secara bertahap sehingga PNBP/PAD diharapkan lebih mampu
memberikan sumbangan yang lebih besar dalam upaya mendukung
pembangunan nasional.
Audit atas PNBP/PAD memiliki tujuan untuk mengetahui dan
menilai: Apakah setiap jenis PNBP/PAD yang telah dimuat dalam
rencana penerimaan pada setiap departemen/ lembaga pemerintah non
departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai
dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan
tertib; Apakah realisasi PNBP/PAD mencapai target yang telah
ditetapkan setiap departemen/ lembaga pemerintah non departemen
d a n Da e r a h t e l a h d i t a t a u s a h a k a n d a n d i l a p o rk a n s e r t a
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Diklat/training ini dirancang agar peserta mampu melaksanakan audit
PNBP ditingkat Pusat dan PAD di daerah secara efisien dan efektif,
sehingga dapat menyimpulkan dan memberi saran perbaikan yang
diperlukan atas pengelolaan PNBP/PAD.

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
6 - 7 Desember 2018

Materi
=

=
=
=

=

=

Gambaran umum, ketentuan dan landasan hukum penerimaan
negara bukan pajak (PNBP)
Bisnis proses dan manajemen pengelolaan PNBP
Siklus dan proses audit PNBP – perbedaan dengan audit keuangan
Kasus-kasus khusus penyusunan temuan audit PNBP – wajib
bayar dan instansi pemerintah
Teknik indetifikasi dan deteksi terhadap indikasi kecurangan dan
penggelapan dalam pengelolaan PNBP
Studi kasus dan simulasi pada pemerintah pusat/daerah

Oria Hotel
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.85
Jakarta Pusat

Info & Pendaftaran

Untuk Informasi dan Pendaftaran
silahkan menghubungi kami :

Peserta
Workshop ini direkomendasikan bagi :
1. Pengelola PNBP/PAD dan Pegawai BLU/D
2. Manajemen Pengawasan Internal
3. Auditor trampil, auditor muda dan auditor madya
4. Pegawai non auditor yang ingin memahami, dan mendalami
pelaksanaan audit kinerja secara komprehensif.

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

Fasilitator/Narasumber:
Dalam workshop ini Narasumber merupakan Praktisi yang
berpengalaman, antara lain:
1. Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA
2. Ika Gunawan, S.ST, ME, Ak, CA & Tim Instruktur LPFA
lpfa_indonesia
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Teguh : 0817 6892987
Pipit : 0856 49002510
Yadi : 0812 13063869
021-31997495
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