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Quality Assurance for Internal Audit Department
2.

Pernyataan standar IIA mengenai quality

3.

Area yang dicakup dalam assessment quality

assurance
assurance yang meliputi :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mail Address:
PT. Proesdeem Consulting Services
(Proesdeem Indonesia)
47th-48th Floor, Wisma 46 Kota BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220

Telepon:
+6221-574-8889
Faximile:
+6221-574-8888
WA:
08558080790
HP/SMS:
081217809900

B3THEPRO
Email:
info@LPAI.co.id
lpai.indonesia@gmail.com

Workshop ini terutama akan
menekankan pembahasan pada
metode dan langkah-langkah
yang harus diambil dalam
pelaksanaan quality assurance
terhadap internal audit
departemen serta
pengembangan kriteria penilaian
sehingga efektitas proses audit
dapat diyakini telah sesuai
dengan standar dan kode etik
yang telah ditetapkan.

website:
www.LPAI.co.id

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.professionaltrainings.com
Web Service Links:
www.beproseminar.co.id
www.careertrack.training
www.lpmsp.org
www.TheITMP.com
www.proesdeem.co.id

Pelatihan untuk Anda:

 Auditor Internal atau Satuan
Pengendalian Internal yang ingin
memahami metode dan langkah-langkah
yang harus diambil dalam pelaksanaan
quality assurance terhadap internal audit
departemen

 Staf profesional lain yang ingin
mengembangkan pengetahuannya dalam
audit internal khususnya yang berkaitan
dengan quality assurance
Pelatihan ini bertujuan untuk:

Setelah mengikuti workshop ini peserta
diharapkan dapat memahami dan
mengimplementasikan strategi dan langkahlangkah yang efektif dalam melaksanakan
pengawasan dan penilaian terhadap
efektivitas proses audit agar proses audit
sesuai dengan standar dan kode etik yang
telah ditetapkan
Pokok-Pokok Pembahasan:
1.

Definisi Quality Assurance dan Peer Review

a.

b.

Internal review


Quality assurance policy



Supervisory review



Periodical review

External review


Firm of independent public accountant



Independent consultant and professional

Kompetensi dan profesionalitas auditor
Komunikasi audit
Standar Kinerja
Customers satisfaction

Indikator quality assurance yang meliputi :

a.
b.
c.
d.
e.
5.

Kelengkapan organisasi internal audit

Kedudukan
Kelengkapan Organisasi
Kompetensi dan Profesionalisme auditor
Komunikasi Audit
Standar kinerja

Metode yang digunakan dalam melakukan
assessment, antara lain :

a.
b.
c.
6.

Daftar Pertanyaan
Check List
Analisa terhadap dokumen terkait

Pengembangan pedoman umum penilaian
quality assurance

a.
b.
7.

Penetapan kriteria penilaian
Pengukuran hasil penilaian

Pelaporan hasil quality assurance

a.
b.
c.
d.

Format
Isi laporan quality assurance
Tata cara pelaporan hasil quality assurance
Alamat laporan

Informasi Pelaksanaan:
Jadwal Anda

Lokasi

January 15-17, 2020
March 03-05, 2020
May 13-15, 2020
July 21-23, 2020
September 09-11, 2020
November 17-19, 2020

Bandung
Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya
Jakarta

Investasi/Peserta Rp 7.500.000,00
(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
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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4.

Kedudukan Internal Audit

Internal audit peers
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