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Internal auditing 
ADVANCE course 

#208-AI3 Risk-Based Audit (Internal Audit Berbasis Risiko) 
  

 

 

Mail Address: 

PT. Proesdeem Consulting Services 
(Proesdeem Indonesia) 

47th-48th Floor, Wisma 46 Kota BNI 
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 

Jakarta 10220 

Telepon: 
+6221-574-8889 

Faximile: 
+6221-574-8888 

WA: 
0881-5608-163 

HP/SMS: 
085779877879 
081386451147 

 
B3THE1ST 

Email: 
info@LPAI.co.id   

lpai.indonesia@gmail.com  

website: 
www.LPAI.co.id  

 
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 

 

Internal Auditor atau Satuan 
Pengendalian Internal (SPI) memegang 
peranan penting dalam usaha 
peningkatan kinerja perusahaan. Untuk 
dapat menjalankan fungsi audit internal 
secara efektif, diperlukan pemahaman 
akan proses dan teknik-teknik audit 
yang relevan dengan upaya untuk 
meminimalkan risiko yang dihadapi 
perusahaan sekaligus meningkatkan 
kemungkinan pencapaian tujuan 
perusahaan. 

Terkait dengan hal ini LPAI 
menyelenggarakan lokakarya Audit 
Internal Berbasis Risiko dalam rangka 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
fungsi audit internal (satuan 
pengendalian internal) tersebut. 

Pelatihan untuk Anda: 

Auditing staff, supervisors, and managers seeking 
firsthand experience and practical guidance as they 
select and implement the Risk-based Audit in their 
own organizations 

Pelatihan ini bertujuan untuk: 

(i) Membekali internal auditor dengan paradigma 
baru dan ‘best practices’ dalam audit internal 

(ii) Menjelaskan kepada peserta mengenai 
langkah-langkah rinci proses audit internal 
berbasis risiko dan aplikasinya dalam kegiatan 
operasional perusahaan 

(iii) Meningkatkan kelancaran dan efektifitas 
proses dan hasil audit 

(iv) Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi 
perusahaan 

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan: 
(v) Memahami peran, fungsi, dan tugas auditor 

sebagai konsultan dan mitra kerja 
manajemen. 

(vi) Memahami arti penting pengendalian 
manajemen dan proses pengelolaaan risiko 
dalam mencapai tujuan operasional unit. 

(vii) Memahami kerangka dan proses governance 
berdasarkan pengintegrasian fungsi Internal 
Control, Manajemen Risiko dalam proses 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
kegiatan perusahaan. 

(viii) Memahami dan mengaplikasikan langkah-
langkah proses audit internal berbasis kinerja 
untuk menilai faktor-faktor kunci keberhasilan  
proses governance   dan kinerja perusahaan.  

(ix) Mampu melaksanakan kegiatan audit yg 
relevan dengan kebutuhan perusahaan secara 
efisien dan efektif 

 

Pokok-Pokok Pembahasan: 

I. PERAN & FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM 
MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PERUSAHAAN 

II. KERANGKA DAN MEKANISME AUDIT INTERNAL 
BERBASIS RISIKO 

III. INTERNAL CONTROL DAN PROSES MANAJEMEN 
RISIKO YANG TERINTEGRASIKAN DENGAN PROSES 
BISNIS SEBAGAI  PRASYARAT KEBERHASILAN 
PROSES GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN 

IV. RELEVANSI PARADIGMA BARU AUDIT INTERNAL 
DENGAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS INTERNAL 
CONTROL, PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN 
PROSES GOVERNANCE PERUSAHAAN 

V. LANGKAH-LANGKAH RINCI PROSES AUDIT 
INTERNAL BERBASIS RISIKO  

i. Perencanaan Audit Tahunan 
ii. Perencanaan Penugasan Audit 
iii. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengujian 

Bukti Audit 
iv. Pengembangan Temuan Hasil Audit 
v. Penyelesaian Dan Distribusi Laporan Hasil 

Audit 
vi. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit 
vii. Evaluasi Proses Dan Hasil Audit 

VI. APLIKASI LANGKAH-LANGKAH PROSES AUDIT 
PADA KEGIATAN OPERASIONAL TERTENTU DI 
PERUSAHAAN 

 

Informasi Pelaksanaan: 

Jadwal Anda Lokasi 
February 21-23, 2018 Bandung 
April 03-05, 2018 Jakarta 
June 27-29, 2018 Bandung 
August 13-15, 2018 Jakarta 
October 09-11, 2018 Yogya 
December 11-13, 2018 Jakarta 

Investasi/Peserta Rp 7.500.000,00 
(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   

 


