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

METODOLOGI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA,
TEKNIK-TEKNIK AUDIT, KERTAS KERJA DAN
PEMBUATAN NOTISI DAN TEMUAN AUDIT
2 - 3 Mei 2019
Grand Inna Malioboro, Jl. Malioboro No. 60, Yogyakarta

Pendahuluan

Materi

Untuk menjaga kualitas dan meningkatkan mutu hasil
audit, salah satu tolak ukur untuk menilai kapabilitas
dan kapasitas auditor ditentukan oleh kemampuannya
dalam pembuatan program kerja, penerapan teknikteknik audit dan penyusunan kertas kerja audit.
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Dalam lokakarya/workshop selama dua hari ini peserta
akan diberikan pemahaman bagaimana cara membuat
program kerja audit dengan menggunakan pendekatan
penilaian risiko (risk assessment) untuk membantu
membangun program audit yang akan meningkatkan
produktivitas auditor dan menentukan sasaran audit,
titik-titik kritis pengendalian yang memerlukan pengujian
secara rinci, sehingga pada saat penuangan temuan
akan sejalan dengan persoalan utama yang dihadapi
oleh organisasi secara riil. Dalam workshop ini peserta
akan mengeksplorasi perbedaan antara 'traditional
control-based risk assessment', 'risk-based approach'
dan menguji rancangan pengendalian berdasarkan
pada risiko-risiko utama yang dihadapi oleh auditee
secara baik.
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Penetapan dan pemetaan risiko-risiko utama dan
pengendalian kunci
Mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama (key risk
factor),insiden dan eksposur risiko
Sumber informasi tradisional dan non-tradisional
untuk menentukan risiko
Meminimalkan subjektivitas dan memaksimalkan
objektivitas
Pendekatan bisnis-risiko untuk membangun valueadded program audit
Teknik pelaksanaan macro risk assessment
(pendekatan multi-level risk assessment)
Penyusunan program audit untuk meminimalkan
risiko audit
Teknik pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) dan
mekanisme reviu audit oleh senior auditor /
manajemen

Instruktur

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh : Staf atau pelaksana audit,
supervisors, dan pimpinan/struktural lembaga pengawasan yang ingin
mendapatkan pengalaman dan pedoman praktis dalam
mengimplementasi-kan teknik-teknik penyusunan program kerja dan
kertas kerja audit, Auditor Internal atau staff Satuan Pengawasan
Internal yang ingin memiliki pengetahuan lengkap dan mendasar
mengenai teknik-teknik penyusunan program kerja dan kertas kerja
audit, Staf profesional lain yang ingin memiliki pengetahuan mendasar
tentang teknik dan prosedur audit internal.

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

+62 21 3199 7495
info@lpfa.co.id
fraudit.cfe@gmail.com
www.lpfa.co.id
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Registrasi :
Teguh 0817 6892987,
Agriyadi 0812 13063869, Pipit 0856 49002510

