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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan
CareerTrack-Training® adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Proesdeem Indonesia—lembaga
konsultan manajemen yang sejak tahun
1995 memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub senantiasa
memadukan aktualitas dan kualitas
kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan
yang prima, dan kapabilitas
instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
BePRO dan CareerTrack senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang
saat ini berorientasi kepada terciptanya
good corporate governance.
BePRO dan CareerTrack sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan
menerapkan adanya check dan control,
sehingga professional training yang
diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskan terhadap solusi yang
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis
Melalui professional traning, BePRO dan
CareerTrack dapat membantu
perusahaan yang ingin berkembang
ataupun memperkuat posisi
strategisnya dengan memberikan
expertis yang dapat meningkatkan
kemampuan dalam
• Mengelola prioritas secara efektif
• Membangun budaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskan kemampuan
dengan perkembangan serta
kebutuhan terkini
• Menciptakan proses, dan
professional terbaik bagi
perusahaan.
Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

Memahami Pendekatan
dan Aplikasi Sarbanes
Oxley Act (Sarbox) dalam
Pengendalian Operational
Perusahaan.
Sarbanes-Oxley mulai banyak diterapkan
oleh berbagai perusahaan termasuk di
Indonesia sebagai bagian dari upaya
peningkatan internal controlnya. Dalam
konteks ini internal control tidak lagi terbatas
pada fungsi finance tetapi juga mencakup
operasional atau proses bisnis perusahaan.
Pertanyaannya sekarang: bagaimana aplikasi
dan penerapan Sarbanes-Oxley yang
komprehensif tetapi tetap mengacu pada
efektifitas operasional perusahaan serta
“simple” (mudah dipahami dan diterapkan
oleh semua fungsi). Pelatihan ini akan
menjawab hal tersebut dengan contoh-contoh
aplikasi yang langsung pada berbagai
permasalahan.
Tujuan & Manfaat Pelatihan
1.

Memberikan pemahaman mengenai
kebutuhan Sarbanes-Oxley.

2.

Meningkatkan praktikal control dengan
pendekatan Sarbanes-Oxley dan focus
terhadap operasional bisnis

3.

Memberikan pemahaman tentang
Operasional Risks

4.

5.

Memberikan guideline evaluasi resiko
yang komprehensif terhadap internal
control
Metode dan aplikasi dalam mengelola
resiko tersebut

1. Pengenalan mengenai Sarbanes-Oxley
a. Apakah Sarbanes-Oxley ?, mengapa ada Sarbanes-Oxley?
Apa kaitannya dengan jalannya bisnis perusahaan ?
b. Memahami fraud
c. Peran auditor dan organisasi perusahaan dalam
penerapan Sarbanes-Oxley
d. Pengaruh budaya perusahaan dan kepemimpinan dalam
internal control
2. Risk Control Assessment Process (Control Smart Approach)
a. Memahami resiko yang munkin terjadi
b. Mengevaluasi piranti internal control perusahaan
c. Mengidentifikasi kelemahan proses internal control
d. Tindakan preventif
e. Mengevaluasi dan memonitor proses internal control
3. Resiko Perusahaan
a. Market Risks, Credit Risks, Financial dan Liquidity Risks,
Operational Risks, dan Event Risks
b. Technology Risks dan Concentration Risks
c. Risk Migration
d. Memahami peran organisasi dalam internal control
4. Mengevaluasi piranti internal control dengan pendekatan Key
Activity Model
5. Mengidentifikasi kelemahan proses internal control
a. What are controls?
b. Pull Levers: Performance Review; Information Processing;
Physical Control; Segregation of Duties
c. Activities Control Assessment
6. Mengidentifikasi kelemahan proses internal control – 13
langkah evaluasi
7. Tindakan Preventif
a. Memahami control pathway ― Control Table
b. Menemukan ”gap” dalam proses control
c. Aplikasi tidakan preventif dalam internal control
d. Control dalam Financial Reporting
8. Mengevaluasi dan memonitor proses internal control

Related Topics:
BP-213
BP-601
BP-906
BP-416

Implementing Effective Internal Controls
Fraud Prevention & Detection for Non Auditor
Business Fraud Prevention Manual
Best Practices of Accounting Control

Your Schedule

Location

Investment/
Person*)

February 09-10,2017

Jakarta

IDR 4.500.000

April 19-20,2017

Bandung

IDR 4.500.000

Jun 21-22,2017

Jakarta

IDR 4.500.000

August 07-08,2017

Yogya

IDR 4.500.000

October 17-18,2017

Jakarta

IDR 4.500.000

December 21-22,2017

Bandung

IDR 4.500.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Metode Pelatihan
Pelatihan menggunakan metode ceramah
dalam memahami konsep, dan latihan/studi
kasus dalam mendalami teknik aplikasinya.
Siapa yang Menjadi Peserta?
Pelatihan ini dapat diikuti oleh operasional
managers, internal controllers/auditor, dan
peminat lainnya

Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman Kav.1−
Jakarta 10220, 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: 021-574-8889, Fax: 021574-8888, SMS/WA: 08815608163 atau email:
info@beproseminar.com atau beproseminars@gmail.com
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