Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
The key to managing your corporate fraud risk
TEKNIK PENDETEKSIAN DAN PENANGANAN KEBOHONGAN
BAGI INTERNAL AUDIT

Seorang auditor memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran
aktivitas bisnis organisasi/entitasnya. Bagi profesi auditor internal
dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melakukan penggalian
informasi melalui wawancara/permintaan keterangan diperlukan
kemampuan untuk mendapatkan informasi yang akurat agar tugas
audit bisa dijalankan dengan baik. Namun demikian, pada prakteknya,
banyak informasi yang tidak diperoleh secara terbuka bahkan kadangkadang terdapat informasi seringkali disembunyikan dengan berbagai
motivasi dari pihak auditee, sehingga auditor kesulitan untuk
mengambil kesimpulan karena adanya data/informasi yang sulti untuk
diperoleh.
Kebohongan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam teknik
wawancara dan interview, suatu tugas pencarian informasi yang selalu
menjadi salah satu andalan dalam penggalian informasi bagi para
auditor internal. Kemampuan untuk mendeteksi kebohongan serta
menangani kebohongan membuktuhkan pendekatan dan metodologi
secara unik dan terstruktur. Kemampuan seorang auditor dalam
melakukan pendeteksian dan penanganan kebohongan tentunya akan
bermanfaat bagi kelancaran kinerja auditor.

Materi

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

4 Memahami 3 (tiga) proses yang harus dikuasi/terjadi dalam

Schedule

interview
4 Hambatan yang umum dimiliki auditor dalam mendeteksi

6 - 7 Desember 2018

kebohongan
4 Mengerti dan mengenali 3(tiga) bentuk/tipe pembohong
4 Mengenali dan Memahami tanda-tanda kebohongan
4 Tips dan Triks: titik fokus pengamatan untuk 'menangkap'
perbuatan / perkataan bohong.
4 Penggunaan metode : 'Hic-Up' untuk menangani kebohongan
4 Menciptakan situasi yang tepat agar kebohongan lebih mudah
ditangani

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

Info & Pendaftaran

Untuk Informasi dan Pendaftaran
silahkan menghubungi kami :

Peserta
Workshop ini direkomendasikan untuk : Auditor Internal, Auditor
Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi
Legal, Divisi Sumber Daya Manusia, atau mereka yang ingin
memperdalam pengetahuan tentang bagaimana mengetahui Teknik
Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit

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

Fasilitator/Narasumber:

021-31997496

Dalam workshop ini Narasumber merupakan Praktisi yang
berpengalaman, antara lain:
· Dra. Winny Windrawati Sutopo M.PsiT
Assesor, Trainer, Konsultan HRD & Pengembangan Potensi Diri
· Listiani Aslim, SE, MBA., CBA, CMHA
Behavior Analyst, HR Assesor & Developer, Profesional
Speaker National & Multinational Companies
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