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Lembaga Pengembangan Fraud Auditing 
The key to managing your corporate fraud risk

A uditing adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk 
meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang 
menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, 

dilakukan oleh Auditor yang kompeten dan independen dengan 
mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara 
sistematis, analitis, kritis, dan selektif, guna memberikan pendapat atau 
simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Auditing yang dilaksanakan oleh Auditor internal harus mengacu pada 
standar audit dan kode etik yang ditetapkan oleh Institute of Internal 
Auditor (IIA)-International Professional Practices Framework (IPPF). 
Materi yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit internal 
harus mengacu pada: 
4 Paradigma baru peran internal audit (new paradigm of internal 

audit)
4 Pendekatan audit berbasiskan risiko (risk based audit)
4 Kemampuan memahami dasar-dasar pengendalian (basic 

control)
4 Kemampuan merancang pendekatan audit, penyusunan program 

kerja dan membuat kertas kerja audit
4 Kemampuan menyajikan pelaporan hasil audit yang berbeda 

dengan audit keuangan (financial audit)
4 Kemampuan memahami dasar-dasar investigasi fraud (fraud 

auditing) 
Dasar-dasar audit merupakan landasan untuk mendapatkan 
pengetahuan minimum yang harus dimiliki oleh Auditor Internal 
sebelum ia terjun dan mendalami penugasan audit pada unit internal 
audit.

Materi Peserta

® Pengertian Internal Audit, peran & tanggungjawab, 
tujuan dan jenis-jenis penugasan auditing

® Tahapan & proses perencanaan audit
® Evaluasi sistem pengendalian intern dan penyusunan 

program kerja audit
® Simulasi evaluasi sistem pengendalian intern dan 

penyusunan program kerja audit
® Prosedur pengujian dan penerapan teknik-teknik audit
® Penyusunan kertas kerja audit
® Pengujian substantif dan pengembangan temuan
® Simulasi pengujian substantif dan pengembangan 

temuan 

Instruktur

Instruktur adalah para Praktisi yang berpengalaman. Sebagian 
besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner 
(CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA)

Investasi

Rp. 4.000.000,
Meliputi: Modul/Handout, Training Kit 
(Tas, Blocknote, Ballpoint, Flashdisk), 
Coffee Break, Lunch & Sertifikat

Biaya tersebut diatas tidak termasuk 
PPN dan akomodasi bagi Peserta

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
Gd. Thamrin City, Cosmo Terrace, Office Suite Lt. 3A
Jl. Thamrin Boulevard Tanah Abang Jakarta Pusat

+62 21 3199 7495

info@lpfa.co.id

fraudit.cfe@gmail.com
www.lpfa.co.id

2 - 3 April 2020
Best Western Premier La Grande
Jl. Merdeka No.25-29 Bandung

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh: Calon 
Auditor, Auditor, atau mereka yang ingin 
memperdalam pengetahuan tentang 
dasar-dasar audit

Registrasi

® Teguh 0877 76526375
® Agriyadi 0812 13063869
® Pipit 0856 49002510
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