Lembaga Pengembangan
Fraud Auditing

FRAUD DI BIDANG KONSTRUKSI
8 - 9 April 2020
Oria Hotel, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 85 Jakarta

Materi
Persepsi tentang penyimpangan jasa
konstruksi, indikasi permasalahan dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi (tahap
perencanaan jasa konstruksi, pelaksanaan
& pengawasan konstruksi), aspek
pengaturan jasa konstruksi, pengawasan
fungsional
· Li n g k u p k e g i a t a n p e re n c a n a a n &
pelaksanaan konstruksi, sistem
pengendalian pembangunan
(SIDL ACOM), sistem pengendalian
manajemen penyelenggaraan pekerjaan
jasa konsultansi perencanaan &
pengawasan konstruksi, sistem
pengendalian manajemen
penyelenggaraan pekerjaan jasa
kontraktor pelaksanaan/pemborongan
konstruksi
· Pendeteksian & pencegahan
penyimpangan dalam proses pengadaan
konstruksi (audit pengadaan)
· Pendeteksian & pencegahan
penyimpangan dalam proses
penyelenggaraan pekerjaan jasa
konstruksi (audit konstruksi)
·

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa baik pada sektor private
dan sektor publik masih sangat rentan terhadap risiko fraud. Eprocurement system belum sepenuhnya menjamin proses
Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Konstruksi, khususnya
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Terkait
Konstruksi bersih dari terjadinya fraud. Sejalan dengan sangat
besarnya public fund yang dikucurkan pada proyek insfrastruktur
lewat APBN/APBD/PHLN/BLU/KPBU/BUMN/BUMD, maka
potensi adanya fraud cukup signifikan dan wajib diidentifikasi
serta dibuatkan pencegahannya dengan baik untuk
meminimalkan terjadinya kasus korupsi. Konstruksi masih
menjadi bidang yang akuntabilitasnya perlu ditingkatkan secara
signifikan di Indonesia berdasarkan perspektif Auditor dan
Aparat Penegakan Hukum, sedangkan bagi Pelaku Bisnis,
akuntabilitas dapat menjadi kontra produktif dengan upaya
untuk mendapatkan pangsa pasar yang sering kali atau lazim
mengarah pada praktik fraud.
Workshop 2 (dua) hari ini akan memberikan panduan untuk
memahami, mengidentifikasi, mendeteksi titik-titik kritis, redflag, symptom and schemes fraud di bidang jasa konstruksi, dan
contoh-contoh kasus fraud-nya.

Investasi
Peserta
Auditor Internal, Auditor Eksternal, PPK, Pengambil Keputusan,
serta Para Professional yang ingin mendalami mengenai
Pencegahan, Pendetaksian dan Investigasi Kecurangan di Bidang
Konstruksi

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

Instruktur
Instruktur adalah para praktisi yang berpengalaman
di Bidang Konstruksi

Registrasi
Teguh 0877 76526375
® Agriyadi 0812 13063869
® Pipit 0856 49002510
®
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+62 21 3199 7495
info@lpfa.co.id
fraudit.cfe@gmail.com
www.lpfa.co.id
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