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Fraud Risk Management
Pokok-Pokok Pembahasan:
1.

 Fraud Risk (Risiko Kecurangan) hanyalah salah satu
dari sekian banyak jenis risiko yang harus dikelola
oleh sebuah organisasi. Tapi membiarkan risiko ini
jatuh dari fokus bisa membawa bencana. Sesi ini
akan memberikan gambaran umum tentang
kerangka kerja manajemen risiko dan akan
memperkenalkan konsep risiko kecurangan,
termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Anda
juga akan belajar tentang mengapa bisnis harus
mengelola risiko kecurangan dan siapa di dalam
organisasi yang bertanggung-jawab atas tugas ini.
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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, terprogramberkesinambungan, 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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Fraud Risk Management - An Overview

Membangun program manajemen
risiko kecurangan (Fraud Risk
Management) yang efektif melalui
pemahaman yang kuat tentang
bagaimana dan mengapa fraud
(kecurangan/ penipuan) dilakukan
dan bagaimana risikonya terhadap
operasional perusahaan/ institusi/
organisasi.
Bidang manajemen risiko telah menarik perhatian utama
yang meningkat setelah krisis ekonomi karena masyarakat
mulai memahami dampak negatif dari risiko yang tidak
terkendali. Sayangnya, banyak profesional manajemen
risiko cenderung meremehkan peran penipuan dalam
lingkup tugas profesional mereka.
Dengan organisasi yang kehilangan sekitar 5% dari pendapatan
tahunan mereka terhadap kecurangan, maka sikap anti-fraud
yang kuat dan pendekatan proaktif dan komprehensif untuk
memerangi kecurangan jelas dibutuhkan. Seiring organisasi
meningkatkan fokus mereka pada risiko, mereka harus
mengambil kesempatan untuk mempertimbangkan,
memberlakukan dan memperbaiki langkah-langkah untuk
mendeteksi, mencegah dan menghindariterulangnya
kecurangan. Pelatihan ini akan menjelaskan bagaimana
organisasi dapat mengintegrasikan inisiatif anti-penipuan ke
dalam program manajemen risiko mereka untuk:
• Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko kecurangan
dari semua sumber
• Dukung inisiatif pengelolaan risiko penipuan dengan
membangun budaya anti-penipuan dan mempromosikan
kesadaran kecurangan di seluruh organisasi
• Mengembangkan sistem pengendalian internal untuk
mengatasi risiko penipuan entitas
• Mengatasi dan menanggapi kasus kecurangan yang
teridentifikasi
Anda Akan Pelajari Cara:

Mengembangkan Program Manajemen Risiko
Kecurangan
 Tanpa tujuan yang jelas, program manajemen risiko
kecurangan ini tidak dapat efektif. Pelajari
bagaimana menetapkan tujuan program dan
menentukan risk appetite sebagai langkah awal
dalam membangun program.

3.

Fraud Risk Assessment
 Dasardari program pengelolaan risiko kecurangan
yang berhasil adalah fraud risk assessment yang
dirancang dengan baik dan benar. Pelajari apa yang
membuat penilaian risiko kecurangan yang baik dan
bagaimana merencanakan dan mempersiapkan
organisasi untuk penilaian. Anda juga akan
membahas berbagai pertimbangan yang harus
dimasukkan ke dalam proses penilaian untuk
memastikan keberhasilan penilaian risiko kecurangan
ini.

4.

Membangun Budaya Anti-Kecurangan (Anti-Fraud
Controls)

5.

Menanggapi Kecurangan yang Ditemukan

6.

Sharing Experience & Discussion

InformasiPelaksanaan:
JadwalAnda

Lokasi

February 07-09, 2018
April 25-27, 2018
June 21-23, 2018
August 13-15, 2018
October 03-05, 2018
December 19-21, 2018

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;

• Mengidentifikasi risiko kecurangan dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainnya.

• Menganalisis kerangka kerja manajemen risiko yang ada
dan penerapannya untuk mengelola risiko fraud

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

• Mengembangkan dan menerapkan komponen penting dari
program pengelolaan risiko kecurangan yang berhasil
• Identifikasi elemen budaya perusahaan etis yang kuat
• Mempromosikan kesadaran kecurangan kepada karyawan
di semua tingkat organisasi
Siapa yang Harus Hadir:
• Auditor bank dan lembaga keuangan
• Controller dan manajer perusahaan
• Akuntan forensik dan manajemen, hutang dagang dan
analis keuangan
• Tata pemerintahan, manajemen risiko dan petugas
kepatuhan
• Auditor internal dan eksternal, CPA dan CA

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:081386451147, 0857-7987-7879;
WA:08815608163 atau email:info@LPAI.co.id

• dan profesional anti-fraud lainnya
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