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FRAUD auditing 
BASIC course 

#302-FA2 Best Practices In Fraud Auditing  
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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 
www.careertrack.training  
www.lpmsp.org  
www.TheITMP.com 
www.proesdeem.co.id  
 

 

Sebagai praktisi auditor masa kini, Anda harus 
mempunyai perhatian lebih dari sekedar 
memenuhi aturan-aturan akuntansi. Saat ini 
temuan kecurangan adalah tanggung jawab 
anda juga. Best Practices in Fraud Auditing ini 
akan membantu anda membangun dan 
mempertajam keterampilan-keterampilan serta 
mengajarkan teknik-teknik yang dibutuhkan 
dalam mendeteksi kecurangan (fraud) secara 
efektif. Dalam pelatihan dua hari ini anda akan 
mempelajari dasar-dasar pemeriksaan 
kecurangan dengan memberikan penekanan 
khusus tentang pengertian umum pola-pola, 
elemen-elemen legal, teknik-teknik mendeteksi 
dan cara mencegah kecurangan. Posisikan diri 
anda sendiri sebagai sumber daya 
berpengetahuan dan temukan lebih banyak lagi 
kecurangan demi menyelamatkan asset 
perusahaan anda! 

Pelatihan untuk Anda: 
• Internal and independent auditors seeking 

to increase their anti-fraud effectiveness  
• Professionals who want to help deter fraud 

within their entities  
• Employees and educators seeking the 

knowledge necessary to detect fraudulent 
activities 

Pelatihan ini bertujuan untuk: 

• Memberikan pemahaman secara 
komprehensip mengenai berbagai type 
fraud (kecurangan) yang sering atau 
mungkin akan terjadi di 
perusahaan/organisasi pada umumnya 

• Meningkatkan kemampuan dan 
memberikan penyegaran bagi para Auditor 
Internal dalam mengaplikasikan langkah-
langkah preventive, teknik-teknik 
mutakhir dalam mendeteksi dan dalam 
melakukan investigasi, serta mencari 
solusi terbaik dalam menghadapi berbagai 
macam kecurangan 

• Membantu mencari solusi bagi 
penyelesaian berbagai macam kecurangan 
yang mungkin dihadapi oleh peserta di 
perusahaannya 

Pokok-Pokok Pembahasan: 

1. PENGANTAR PEMERIKSAAN KECURANGAN 
 Pada sesi pembukaan ini anda akan mengetahui 

apa perbedaan antara pemeriksaan kecurangan 
dan pengauditan, bagaimana menerapkan 
metodologi pemeriksaan kecurangan, dan 
bagaimana menghindari tanggung jawab dengan 
cara memahami persoalan-persoalan legal yang 
terkait dalam melakukan pemeriksaan kecurangan. 

2. TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MASALAH 
KECURANGAN  

 Sesi ini akan membahas peraturan-peraturan legal 
dan akunting yang sekarang menentukan tanggung 
jawab auditor eksternal maupun internal 
sehubungan dengan pelacakan dan pencegahan 
kecurangan.  

3. SKEMA KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 
(FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT SCHEMES) 

 Banyak investor yang mengandalkan laporan keuangan 
perusahaan publik, namun kenyataannya fakta-fakta 
telah dimanipulasi. Sesi ini membahas pengenalan 
pendapatan awal, penghilangan tanggung jawab, 
penjualan dan piutang fiktif, dan skema-skema 
kecurangan lainnya.  

4. PENYUAPAN DAN KORUPSI 
 Pada sesi ini, anda akan mempelajari kolusi, penyuapan, 

persenan tidak sah, konflik kepentingan, pelanggaran 
kewajiban fidusiari, ekstorsi ekonomi, cara melakukan 
dan menyembunyikan pembayaran-pembayaran tidak 
sah, dan mendeteksi rencana-rencana korupsi.  

5. PENILEPAN, PENCURIAN UANG, DAN ASET LAIN 
(SKIMMING, CASH LARCENY, AND OTHER ASSETS) 

 Sesi ini digunakan untuk membahas penilepan uang 
tunai dan piutang, pencurian, penyalahgunaan aktiva 
tetap, danskema-skema kecurangan dalam pengelolaan 
inventaris. Anda juga akan belajar menghitung 
pendapatan-pendapatan yang ditilep dengan cara-cara 
yang tidak langsung. 

6. PEMBAYARAN FIKTIF 
 Di dalam sesi ini, anda akan mempelajari rencana-

rencana curang pembayaran fiktif: rencana curang 
pembayar perantara, termasuk cek yang ditahan, 
pembayaran diam-diam yang tidak sah, bisnis yang 
dimiliki karyawan, dan rencana-rencana curang 
teman/kerabat; rencana-rencana curang pembayar 
sendiri dan pembayar fiktif, termasuk cek gelap, tagihan 
palsu, rencana curang pencatatan, rencana-rencana 
curang orang fiktif dan perusahaan kerangka, 
pembayaran kembali dan pembatalan palsu, dan 
rencana-rencana curang laporan pengeluaran. 

7. TEKNIK-TEKNIK ANALISIS 
 Analisis neraca dan laporan laba-rugi sering kali bisa 

menghasilkan bukti mengenai penyalahgunaan uang dan 
ketidakteraturan-ketidakteraturan lain. Sesi ini 
mencakup pembahasan mengenai analisis vertikal, 
horisontal, dan rasio, juga teknik-teknik lain yang khusus 
dirancang untuk melacak kecurangan.  

8. PENCEGAHAN KECURANGAN MANAJEMEN DAN 
PEKERJAAN 

 Sesi ini memperkenalkan kepada anda konsep mengenai 
persepsi pendeteksian dan akan memberikan kepada 
anda solusi-solusi praktis guna membantu organisasi 
anda atau klien anda mengurangi kerugian akibat 
kecurangan 

 

Informasi Pelaksanaan: 

Jadwal Anda Lokasi 
January 23-24, 2018 Bandung 
March 13-14, 2018 Jakarta 
May 03-04, 2018 Yogya 
July 23-24, 2018 Jakarta 
September 13-14, 2018 Bandung 
November 05-06, 2018 Jakarta 

Investasi/Peserta Rp5.000.000,00 
(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:081386451147, 0857-7987-7879; 
WA:08815608163 atau email: info@LPAI.co.id 

 


