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Effectiveness Internal Control Complying with
Sarbanes-Oxley Act and SAS 99
Pokok-Pokok Pembahasan:
1.

Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act 2002 dan
SAS No.99 dengan Corporate Governance

2.

Overview of Sarbanes-Oxley Act 2002
•
Background: Cases of Enron and
WorldCom, etc.
•
Philosophy of SOX
•
Sections related to global business
(Section 302 and 404)

3.

Internal Control-Integrated Framework
COSO version
•
About COSO
•
Internal Control of COSO
•
Risk Concepts (Enterprise Risk
Management)
•
Implementation of ICOFR

4.

Evaluation of Implementation of Internal
Control
•
Control Self Assessment
•
Risk-Based Audit
•
ICOFR Audit

5.

Audit ICOFR (Internal Control Over Financial
Reporting)
•
System Review/ Walkthrough
•
Test of Control
•
Level of effectiveness of ICOFR
Design
•
Level of Compliances of ICOFR
Operation
•
Conclusion of Audit

6.

Statement of Auditing Standard (SAS)
No.99
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Internal control pada saat ini menghadapi
tantangan dan tuntutan yang besar untuk
dapat secara efektif dan efisien melakukan
fungsinya. Fungsi control tersebut tidak
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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
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hanya melekat pada proses bisnis tetapi juga
pada financial reporting atau yang lebih
dikenal dengan Internal Control Over
Financial Reporting (ICOFR). Salah satu
ajuan adalah Sarbanes – Oxley. Dalam
pelatihan ini para peserta akan diajak untuk
mempelajari bagaimana mengaplikasikan
Sarbanes – Oxley, terutama yang berkaitan
dengan ICOFR.
Pelatihan untuk Anda:
•

Jadwal Anda

mengimplementasikan Sarbanes-Oxley

February
April
June
August
October
December

Staf profesional lain yang ingin memiliki
pengetahuan dan wawasan di bidang
pengendalian internal yang efektif.

Objective and Benefit:
Memahami, mengontrol dan mencegah
terjadinya misstatement dalam laporan
keuangan
•

Memahami teknik mendefinisikan risiko
dan mengapalikasikan internal control
dalam proses bisnis

•

Memahami teknik dalam mengevaluasi
internal control design dan operation

•

Informasi Pelaksanaan:

memiliki pengetahuan tentang tatacara
dalam pengendalian perusahaan.

•

Komponen-komponen SAS 99

Auditor Internal atau Satuan
Pengendalian Internal yang ingin

•

•

Memahami system review dan test of
control

Lokasi
21-22, 2017
11-12, 2017
05-06, 2017
29-30 ,2017
09-10, 2017
21-22, 2017

Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya
Jakarta
Bandung

Investasi/Peserta Rp 4.500.000,00
(tidak termasuk pajak dan akomodasi)

Fasilitator: Team Instruktur LPAI
Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta Pusat, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel
Group atau hotel lainnya;
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.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas
silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel: 021574-8889, Fax: 021-574-8888, HP/SMS/WA: 0881-5608163 atau email: info@LPAI.co.id /
lpai.indonesia@gmail.com
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