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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.internalaudit.trainingcenter.co
Web Service Links:
www.beproseminar.co.id
www.careertrack.training
www.lpmsp.org
www.TheITMP.com
www.proesdeem.co.id
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Kalau Anda masih ingat skandal
akuntansi yang mengakibatkan
ambruknya dua perusahaan raksasa
Amerika yakni Enron dan WorldCom
beberapa waktu lalu, maka secara
sederhana apa yang terjadi di dua
perusahaan publik tersebut dapat
dikategorikan sebagai creative
accounting (accounting gimmicks and
fraud) yang juga dikenal dengan
sebutan shenanigan. Yang patut
diketahui adalah bahwa kasus serupa
dapat terjadi di perusahaan manapun
yang menggunakan accounting sebagai
basis pencatatan transaksinya. Yang
menjadi pertanyaan sekarang adalah,
apakah Anda sudah memiliki pola
pencegahan dan pendeteksian agar hal
itu tidak terjadi di perusahaan Anda?.
Bagaimanapun kasus Enron & Worldcom
telah menjadi pelajaran yang tak
ternilai bagi kalangan bisnis dunia,
bukan saja karena kasusnya terjadi di
Amerika yang nota bene sistemnya
sudah serba canggih di bawah
pengawasan pasar modal yang memiliki
sistem regulasi yang telah teruji, namun
lebih dari itu akibat yang
ditimbulkannya sendiri sangat fatal bagi
perusahaan.
Pelatihan untuk Anda:







Auditor Internal yang ingin memahami dan
mengembangkan pengetahuannya dalam
berbagai hal yang berkaitan dengan financial
reporting.
Auditor Internal yang ingin mengetahui teknik
mendeteksi kecurangan dalam laporan
keuangan secara sistematis – step by step.
Auditor dan accountant management yang ingin
memahami hal-hal yang berkaitan dengan
kecurangan dalam pelaporan keuangan

Pelatihan ini bertujuan untuk:



Memahami accounting gimmicks and fraud
dalam perusahaan



Mempelajari teknik-teknik yang akurat dalam
mendeteksi adanya accounting gimmicks dan
fraud dalam laporan keuangan serta bagaimana
cara pencegahannya.



Sharing experience mengenai kasus-kasus yang
berkaitan dengan shenanigans

I.

What are Shenanigans?

II.

Searching for Shenanigans

III.

Shenanigans No.1: Recording Revenue
too soon

IV.

Shenanigans No.2: Recording Bogus
Revenue

V.

Shenanigans No.3: Booting Income with
one time gains

VI.

Shenanigans No.4: Shifting Current
Expenses to a Later Period

VII. Shenanigans No.5: Failing to Record or
Disclose all Liabilities
VIII. Shenanigans No.6: Shifting Current
Expenses to Current Period
IX.

Shenanigans No.7: Shifting Future
Expenses to Current Period

X.

Cash is a King: Study the Statement of
Cash Flow

XI.

Keep Everything Balance: Inventory,
Sales and Receivables.

XII. Preventing Shenanigans
XIII. A Century of Shenanigans
XIV. Special Tips for Non Accounting People.
XV.

Diskusi & Tanya-Jawab

Informasi Pelaksanaan:
Jadwal Anda

Lokasi

January 23-24, 2019
March 13-14, 2019
May 21-22, 2019
July 11-12, 2019
September 09-10, 2019
November 27-28, 2019

Jakarta
Bandung
Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya

Investasi/Peserta Rp 5.000.000,00
(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
tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami
melalui Tel: 021-22974639; HP/SMS:081217809900;
WA:08558080790 atau email: info@LPAI.co.id
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