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IT & CYBERSECURITY
AUDITORS

SERIES

CONTINUOUS AUDIT
AND DATA ANALYTIC

DESKRIPSI
PELATIHAN

SELAMA bertahun-tahun, telah ada diskusi tentang 
apakah semua auditor harus memiliki keahlian Analisa 
Data dan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). 
Terhadap hal ini, Institute of Internal Auditor telah 
menerbitkan pedoman sebagai berikut ini:
“In exercising due professional care, in-ternal auditors 
must consider the use of tech-nology-based audit and 
other data analysis techniques.” (IIA Standard 1220.A2)
“Auditor internal harus memiliki penge-tahuan yang 
cukup, termasuk pengetahuan berbasis teknologi untuk 
melakukan pekerjaan yang ditugaskan.” (The Interna-
tional Professional Practice Framework – IIA IPPF)
Keahlian terhadap penggunakan CAATs telah menjadi 
patokan atas kemampuan teknis dan keahlian profe-
sional seorang auditor selain tentunya pengetahuan 
terhadap proses/produk internal dan pengetahuan 
mengenai metode dan standar audit. 

Selain itu konsep continuous audit juga memberikan 
kemampuan bagi Internal Audit dalam melakukan 
pemantauan terhadap kondisi-kondisi yangperlu diper-
hatikan dalam rangka melakukan persiapan audit dan 
pengukuran risiko mikro dari obyek yang akan di audit. 
Konsep ini  memungkinkan Internal Audit memahami 
risiko dengan tepat, memprioritaskan sumber daya audit 
dengan tepat dan mendapatkan ruang lingkup pemerik-
saan yang tepat pula.
Selain itu peserta juga diberikan pemahaman mengenai 
proses bisnis dan operasional Kartu Kredit dan Kartu 
Debit, Perkreditan dan Trade Finance untuk dapat 
memahami beberapa kondisi yang perlu dicermati 
dalam analisa data dan continuous audit. Diharapkan 
peserta dapat membuat script analisa data. 

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan panduan 
mengenai teori dan teknik  praktis penggunaan CAATs. 
Selain itu akan dilakukan workshop terhadap penggu-
naan salah satu Generalized Audit Software yang terke-
nal untuk keperluan pembuatan script analisa data.

MATERI PELATIHAN

Memahami konsep Continuous Auditing dan
Data Analytics
Memahami konsep Database Core Banking
Application yang banyak digunakan
Memahami cara memahami proses bisnis dan
risiko Perkreditan, operasional Kartu Kredit dan
Kartu Debit, serta Trade Finance
Memahami aplikasi Generalized Audit Software
secara pendekatan praktis dan tidak hanya teori saja.
Memahami dan dapat melakukan query terhadap
data Perkreditan, Kartu Kredit/ Debit dan
Trade Finance untuk mencari kondisi abnormal
yang perlu dicermati.
Dapat melakukan scripting dan pelaporan atas
hasil query data itu diatas untuk keperluan
pelaporan Continuous Audit.
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