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Kepada Yth. 
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di - 
       Tempat   
 
 
Salam hormat,  
 

Bagaimana internal auditor khususnya di industri jasa keuangan, menganalisa kelayakan kinerja bisnis dan 
keuangan dari suatu perusahaan sehingga mampu menilai kewajaran pemberian fasilitas kredit, serta menilai 
eksposur resiko yang perlu dihadapi dikemudian hari, beserta teknik mitigasi yg harus disarankan kepada 
manajemen. 
 

Analisa atas kelayakan bisnis dan keuangan yang diajarkan dalam workshop ini, dimulai dari teknik analisa 
laporan keuangan, dan beberapa dokumen pendukung lainnya, dari usulan/proposal fasilitas kredit dengan 
mempertimbangkan  5Cs (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). 
 

Workshop ini akan dipandu oleh narasumber berpengalaman setingkat kepala SKAI perbankan, yang 
bersertifikasi profesional. Penyelenggaraan workshop tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Maret 
2020 di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta, Jawa Tengah dengan biaya pendaftaran; anggota IIA  
Rp 5.000.000.- dan non anggota IIA Rp 6.000.000,- . Biaya tersebut diluar biaya pendaftaran anggota. Peserta 
juga akan mendapatkan 16 CPE. 
 

Bersama ini kami lampirkan flyer dan form pendaftaran workshop tersebut. Untuk mengetahui informasi 
lebih lanjut, silahkan menghubungi 
 
IIA Indonesia 
Bina Sentra Bidakara Bldg., 1st Floor Suite 103, Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870 
No Telepon yang dapat dihubungi: Telp (021) 8378 2174, HP: 0812 8805 7901. 
Contact Person: 

 Dewi,  Email: dewi@iia-indonesia.org  

 Pitoyo, Email: pitoyo@iia-indonesia.org   
 

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.  
 
 
Hormat Kami, 

 
Nur Abdillah 
Direktur Eksekutif 

mailto:dewi@iia-indonesia.org
mailto:pitoyo@iia-indonesia.org
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Bagaimana internal auditor khusus-
nya di industri jasa keuangan, men-
ganalisa kelayakan kinerja bisnis dan 
keuangan dari suatu perusahaan 
sehingga mampu menilai kewajaran 
pemberian fasilitas kredit, serta 
menilai eksposur resiko yang perlu 

dihadapi dikemudian hari, beserta 
teknik mitigasi yg harus disarankan 
kepada manajemen.
Analisa atas kelayakan bisnis dan 
keuangan yang diajarkan dalam 
training ini, dimulai dari teknik anali-
sa laporan keuangan, dan beberapa 
dokumen pendukung lainnya, dari 

usulan/proposal fasilitas kredit 
dengan mempertimbangkan   5Cs 
(caracter, capacity, collateral, condi-
tion, capital).
Workshop ini akan dipandu oleh 
narasumber berpengalaman seting-
kat kepala skai perbankan, yang 
bersertifikasi profesional.

Bagaimana internal auditor khusus-
nya di industri jasa keuangan, men-
ganalisa kelayakan kinerja bisnis dan 
keuangan dari suatu perusahaan 
sehingga mampu menilai kewajaran 
pemberian fasilitas kredit, serta 
menilai eksposur resiko yang perlu 

dihadapi dikemudian hari, beserta 
teknik mitigasi yg harus disarankan 
kepada manajemen.
Analisa atas kelayakan bisnis dan 
keuangan yang diajarkan dalam 
training ini, dimulai dari teknik anali-
sa laporan keuangan, dan beberapa 
dokumen pendukung lainnya, dari 

usulan/proposal fasilitas kredit 
dengan mempertimbangkan   5Cs 
(caracter, capacity, collateral, condi-
tion, capital).
Workshop ini akan dipandu oleh 
narasumber berpengalaman seting-
kat kepala SKAI perbankan, yang 
bersertifikasi profesional.

Analisa Prospek Usaha dengan mempertimbangkan:
Aspek Makroekonomi, Pasar, Kompetisi dan Tren Industri 
sejenis
Aspek Dukungan Grup Usaha
Aspek Pemasok dan Klien
Analisa Kinerja Usaha Debitur melalui analisa yang kom-
prehensif
terhadap Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung.
Aspek Profitabilitas
Aspek Rentabilitas
Aspek Kecukupan Modal
Analisa Akurasi Laporan Keuangan dari potensi penipuan 
dengan mengggunakan Financial Fraud Analysis &
7 Financial Shenanigan 

Shenanigan No 1:
Mengakui adanya pendapatan sebelum waktunya, atau 
mengakui pendapatan yang  kualitasnya masih diper-
tanyakan.

Shenanigan No 2:
Mengakui adanya pendapatan palsu sebagai pendapatan.

Shenanigan No 3:
Meningkatkan laba dengan keuntungan insidental.

Shenanigan No 4:
Mengubah periode pencatatan beban tahun berjalan ke 
periode sebelum atau setelahnya.

1.

2.

3. 4.

Shenanigan No 5:
Tidak melakukan pencatatan atau dengan 
sengaja mengurangi nilai liabilitas.

Shenanigan No 6:
Memindahkan pencatatan pendapatan periode 
berjalan ke periode yang akan datang.

Shenanigan No 7:
Memindahkan beban masa depan ke periode 
berjalan sebagai kerugian insidental.

Analisa Profil Manajemen dan Pemegang Saham
Melihat profil negatif dari sisi Hukum dan Digital 
Evidences
Melihat permasalahan tenaga kerja dan sanksi 
Regulator lainnya

Outline Materi

Member IIA:

Rp5.000.000
Non Member IIA: 

Rp6.000.000

BIAYA PENDAFTARAN



                     INV/REC. NUMBER :

PENDAFTARAN ATAS NAMA PERUSAHAAN PRIBADI

TRAINING/training title :

TANGGAL /date :

MEMBERSHIP : Member/Non Member (coret salah satu)            ID Member :

NAMA LENGKAP/full name : (Mr/Mrs/Ms)

PERUSAHAAN/company :

JABATAN/job title :

TELEPON/telephone : Kantor   :    Pribadi   : 

EMAIL : Kantor   :    Pribadi   : 

ALAMAT PERUSAHAAN :

company address Kode pos :

PIC. TRAINING : Ph. :

PIC. FINANCE : Ph. :

ALAMAT PENAGIHAN :

Billing address Kode pos :

• Isi formulir dengan lengkap

• Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani harap dikirim kembali melalui email dewi@iia-indonesia.org atau
   dita@iia-indonesia.org. Setelah formulir pendaftaran diterima, kami akan memberikan konfirmasi via email
• Nama peserta training mohon ditulis secara lengkap, sebagai acuan penulisan nama di sertifikat

Rp 

Jenis Pembayaran/payment             Transfer               Tunai/cash

Ketentuan Pembayaran/payment terms
• Pembayaran yang dilakukan via transfer bank, dilakukan melalui rekening berikut       Tanggal :

• Bukti pembayaran mohon dikonfirmasikan kepada kami via telepon atau email ke        (___________________________________)
   finance@iia-indonesia.org
• Biaya pembatalan/Cancellation Fee akan dikenakan apabila :        
   - Pembatalan dilakukan 3 hari sebelum Hari-H akan dikenakan biaya pembatalan 
     sebesar 50%
   - Pembatalan dilakukan pada saat Hari-H akan dikenakan biaya pembatalan
     sebesar 100%            nama lengkap & cap perusahaan

    an. IIA Indonesia

REGISTRATION FORM

WORKSHOP

AUDITING FINANCIAL SOUNDNESS FOR RISK MITIGATION

     Bank Mandiri cabang Patra Jasa Office Tower, Jakarta
    No. Rekening 070-000700-4836 (IDR)

Biaya Training/training  fee

   Email :

   Email :

Yogyakarta, 5 - 6 Maret 2020
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Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Tebet - Jakarta Selatan 12870
Telp. 021 - 837 821 74 / 0812 8805 7901
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