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Tentang LPAI
LPÄI Lembaga Pengembangan Auditor
Internal adalah lembaga yang concern
terhadap pengembangan SDM bidang
audit internal. Sebagai salah satu divisi
training dari Proesdeem Indonesia —
lembaga konsultan manajemen yang
sejak 1995 memfokuskan kegiatannya
pada pelatihan manajemen — LPÄI
menyelenggarakan pelatihan internal
audit dan fraud audit secara lengkap,
terprogram-berkesinambungan, serta
kurikulum berkualitas. Pelatihan yang
diselenggarakan oleh LPAI senantiasa
dievaluasi dan diupdate — mengacu
pada perkembangan pengetahuan dan
praktek bisnis paling mutakhir — dimana
benchmarknya adalah lembaga-lembaga
internal audit dan fraud audit yang
sudah dikenal baik reputasinya di dunia.
Selain itu program pelatihan yang
diselenggarakan oleh LPAI didukung oleh
tenaga instruktur berpengalaman, baik
sebagai instruktur maupun sebagai
auditor ataupun praktisi manajemen
lainnya serta memiliki background
pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan
luar negeri. Sebagian besar instruktur
LPAI adalah praktisi audit yang memiliki
sertifikat keahlian atau profesi seperti
CIA, CFE, CISA, dan sebagainya.
Untuk informasi lengkap mengenai
program LPÄI silahkan kunjungi
www.lpai.co.id dan/atau
www.ia.professinaltrainings.com
Web Service Links:
www.beproseminar.co.id
www.careertrack.training
www.lpmsp.org
www.TheITMP.com
www.proesdeem.co.id
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Pelatihan ini didisain khusus untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keahlian para auditor internal atau
satuan pengendalian internal dan para
pejabat/pegawai yang berwenang
dalam melakukan pengumpulan
informasi, pengidentifikasian masalah
hukum terkait, pembuktian, dan
penyiapan berkas audit dalam rangka
menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya. Dengan demikian dapat
diharapkan pelatihan ini akan
meningkatkan kemampuan peserta
dalam menjalankan tugasnya masingmasing.
Pelatihan untuk Anda:


Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang
ingin memiliki pengetahuan lengkap dan mendasar
mengenai teknik-teknik pemeriksaan yang sesuai kaidahkaidah dan standar profesi audit modern.



Staf profesional lain yang ingin memiliki pengetahuan
mendasar tentang teknik dan prosedur audit internal.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan
Secara umum pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan pesertanya dalam melaksanakan tugas-tugas
pemeriksaan, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pemeriksaan di biro-biro teknis di lingkungan
lembaga masing-masing.
Secara khusus setelah mengikuti pelatihan ini, peserta
diharapkan mampu:

 Meningkatkan pemahaman mengenai pengertian dan proses
audit/pemeriksaan, jenis-jenis audit dan juga tentang
profesi akuntan.

 Memahami audit kepatuhan (compliance audit) sebagai
bagian audit internal

 Meningkatkan pemahaman mengenai standar professional
akuntan publik dan kode etik akuntan di Indonesia.

 Meningkatkan pemahaman mengenai psikologi audit.
 Meningkatkan pemahaman mengenai bisnis proses dalam
pelaksanaan pemeriksaan.

 Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan rencana
pemeriksaan.

 Memahami dan memiliki kemampuan dalam proses
pemeriksaan yang meliputi:

—analisa laporan keuangan;
—teknik pengumpulan data atau bukti transaksi;
—teknik wawancara;
—pemahaman peranan psikologi dalam audit dan jenis-jenis
komunikasi;







audit:
—Audit Laporan Keuangan
—Audit Operasional
—Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Standar Audit
Perencanaan Audit dan Audit Program
Informasi (Bukti-bukti Audit)
Working Papers
Teknik-teknik dasar audit

Hari ke 2: Komunikasi dan Psikologi Audit





Komunikasi Efektif,Empatik dan Persuasif
Jenis-jenis Teknik Komunikasi Audit
Wawancara
Psikologi Audit

Hari ke 3: Pengembangan Temuan dan
Pelaporan
 Unsur-unsur Temuan
 Pengujian Pengendalian dan pengujian

Substansi
 Pengembangan temuan dan rekomendasi
 Pelaporan Hasil Audit

Informasi Pelaksanaan:
Jadwal Anda

Lokasi

February 11-13, 2020
April 21-23, 2020
June 03-05, 2020
August 11-13, 2020
October 21-23, 2020
December 07-09, 2020

Bandung
Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya
Jakarta

Investasi/Peserta Rp7.500.000,00
(tidak termasuk pajak dan akomodasi)

Fasilitator: Team Instruktur LPAI
Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 47th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel
Group atau hotel lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainnya.
Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang
sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul
training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang
telah ditentukan di atas silahkan hubungi Marketing
kami melalui Tel: 021-2297-4639,
HP/SMS:081217809900; WA:08558080790 atau
email: info@LPAI.co.id

—teknik komunikasi verbal dan non verbal dengan auditee;
—teknik penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang baik
dan akuntabel;

 Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang
komprehensif dan akuntabel.

 Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan.
 Mampu melaksanakan tugas audit yang sesuai kaidahkaidah audit dan standar profesi audit modern.
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