Lembaga Pengembangan Fraud Auditing

The key to managing your corporate fraud risk

TEKNIK PENYUSUNAN & REVIU LAPORAN
HASIL AUDIT YANG EFEKTIF
24 - 25 Januari 2019
Oria Hotel Jakarta
Jl. KH. Wahid Hasyim 85 Jakarta Pusat

K

eberhasilan auditor dalam melakukan penyusunan dan melakukan proses reviu Laporan Hasil Audit
merupakan pemenuhan standar pekerjaan lapangan (field work) yang harus dipenuhi oleh seorang auditor.
Reviu atas Kertas Kerja Audit (KKA) yang baik merupakan dasar untuk menyusun Laporan Hasil Audit.
Pimpinan organisasi pengawasan kurang menyadari bahwa titik kritis pertanggungjawaban kinerja auditor justru
terletak pada bagian akhir proses audit, yaitu pemberkasan kertas kerja dan penulisan Laporan Hasil Audit. Kelemahan
dalam Penulisan Laporan Hasil Audit justru terletak pada kesulitan-kesulitan umum dalam penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
Perumusan teknis pengungkapan hasil-hasil pengujian yang dilakukan dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang
harus mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Hal ini bisa dipahami karena pimpinan memiliki keterbatasan waktu
untuk mengikuti seluruh proses audit secara umum.
Peserta harus membawa “bahan baku” untuk satu atau lebih pengamatan audit yang signifikan untuk mendapatkan
manfaat maksimum. Latihan menulis akan digunakan secara maksimal selama program ini untuk memfasilitasi belajar
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Menetapkan tujuan penulisan, memahami pembaca,
dan pemetaan struktur/outline Laporan Hasil Audit.
Membangun dan Merumuskan hasil Pekerjaan
Lapangan.
Pelaksanaan Reviu dan Umpan Balik.
Membangun Pokok-pokok Substansi Pelaporan.
Mengembangkan Kolaborasi dan Pendekatan
Konsultansi
Teknik Penulisan Secara Cermat dan Mudah Dipahami
Teknik Penulisan secara Jelas dan Lugas

· St a f a t a u p e l a k s a n a a u d i t , s u p e r v i s o r s , d a n

pimpinan/struktural lembaga pengawasan yang ingin
mendapatkan pengalaman dan pedoman praktis dalam
mengimplementasikan penyusunan kerja dan kertas
kerja audit dan teknik penulisan laporan hasil audit
· Senior Auditor atau staff Satuan Pengawasan Internal
yang ingin memiliki pengetahuan lengkap dan
mendasar mengenai kertas kerja audit dan penulisan
laporan hasil audit
· Staf profesional lain yang ingin memiliki pengetahuan
mendasar tentang KKA dan PLHA

Investasi

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

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
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Registrasi :
Teguh 0817 6892987, Agriyadi 0812 13063869,
Pipit 0856 49002510

