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1.

The New Vision of Internal Auditing

The new definition of internal auditing

The new understanding of internal control
(COSO)

2.

Audit Department Structure and Annual
Planning Process — Best practice principles

3.

Value-added Audit Methodologies

Best practices principles

Risk-based auditing

Business process auditing

4.

Control Self-Assessment

Why internal auditors must use some form of
self assessment

Uses of CSA

5.

Internal Auditing's Role in Implementing
Sarbanes-Oxley

6.

Enterprise Risk Management

Operational ERM

The ERM process in action

ERM architecture

Sample risk management policy, risk models,
risk profiles, risk management culture, and
other considerations

Implementation guidelines and tips

Internal auditing's role in ERM

7.

Staffing, Work Environment, Marketing, and
Measuring

Staffing and work environment - best practice
principles

Marketing internal audit - best practice
principles

8.

How to Get There from Here: Reinventing
Internal Audit

Audit department customer analysis

Creating a shared vision for the future

Developing the strategic plan

Implementing the plan

9.

Summary - Profile of a Value-adding Internal
Audit Department
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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.

Pertumbuhan ekonomi yang mulai menampakkan
hasil positif sekarang ini haruslah dihadapi dengan
kesiapan untuk “berubah” dan keberhasilan dalam
proses perubahan itu sendiri menuntut
kemampuan dalam mengadopsi nilai-nilai
pengetahuan dan praktek-praktek bisnis baru
yang berporos pada good governance.
Dalam proses yang berlangsung secara ajek
tersebut, posisi auditor internal sebagai pelindung
asset perusahaan sangatlah strategis sehingga ia
harus berada dan berperan dalam setiap tahap
perubahan (baca: perkembangan) perusahaan.
Bagaimana seharusnya auditor internal berperan
dan memposisikan dirinya dalam pertumbuhan
perusahaan yang diperkirakan akan mengalami
tingkat akselerasi tertinggi beberapa tahun ke
depan ini?
Melalui intensif course ini para peserta akan
diajak untuk memahami konsep, teknik dan
aplikasi dalam melakukan internal audit dengan
lengkap dan integral. Pelatihan ini dilakukan
dengan menggunakan metode lecture, studi
kasus dan diskusi – dengan bimbingan
instruktur-instruktur yang sudah berpengalaman
lebih dari 10 tahun di bidang audit.
Pelatihan untuk Anda:



Auditor Internal yang ingin memahami
memahami konsep, teknik dan aplikasi
dalam melakukan internal audit dengan
lengkap dan integral



Auditor Internal yang ingin menyegarkan
pengetahuannya dalam penerapan konsepkonsep good corporate governance



Para Manajer yang ingin memperluas
pengetahuannya dengan best practices in
internal auditing

Pelatihan ini bertujuan untuk:
A.

B.

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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C.

Meningkatkan peran Auditor Internal dalam
proses pencapaian Good Corporate
Governance (GCG).
Membekali peserta dengan pengetahuan
yang applicative ”best practices” dalam
pelaksanaan audit internal dan pengelolaan
Internal Audit Department secara
profesional.
Secara umum pelatihan ini dimaksudkan
untuk menciptakan Auditor Internal yang
memiliki pengetahuan yang luas dan
integritas tinggi dalam tugasnya

Informasi Pelaksanaan:
Jadwal Anda

Lokasi

January 17-18, 2019
March 05-06, 2019
May 27-28, 2019
July 15-16, 2019
September 05-06, 2019
November 25-26, 2019

Bandung
Jakarta
Yogya
Jakarta
Bandung
Jakarta

Investasi/Peserta Rp 5.000.000,00
(tidak termasuk pajak dan akomodasi)

Facilitator: 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.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan
hubungi Marketing kami melalui Tel: 021-2297-4639,
HP/SMS:081217809900; WA:08558080790 atau email:
info@LPAI.co.id
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