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Daniel Phua adalah seorang ahli dalam 

konsultasi strategi pasar yang berfokus pada 

strategi dan implementasi bisnis. Proyek 

yang pernah beliau tangani di antaranya 

adalah implementasi new logistic business 

untuk sebuah perusahaan terkemuka di 

Indonesia, dan implementasi joint venture pembuatan bir 

untuk sebuah entitas internasional terkemuka di Filipina. 

Beliau berpengalaman dalam menyediakan solusi tata kelola, 

manajemen risiko, kontrol, dan kepatuhan yang sesuai dengan 

organisasi/perusahaan.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai: CFO (Chief 

Financial Officer) and Head of Business Transformation di Blue 

Bird Group; Group CFO di Singapore Post Ltd; Chief Audit and 

Risk Management Executive di PT Astra International; Supervising 

Consultant - IT Audit di Jardine Matheson, Hong Kong; Manajer 

Risk Management and Assurance di Telstra, Melbourne, Austral-

ia; Manajer Technology and Security Risk Services; dan Team 

Leader di Office of the Auditor General, Perth, Australia.

 

Lingkungan organisasi menjadi semakin besar dan 
kompleks sehingga pendekatan tradisional 
terhadap manajemen risiko dan audit internal perlu 
dioptimalkan secara menyeluruh agar tetap efektif. 

Konsep GRC (Governance-Risk-Compliance) atau combined 
assurance mengharuskan organisasi untuk mempunyai 
pandangan terintegrasi dan menyeluruh terhadap tata 
kelola, manajemen risiko, pengendalian, kepatuhan dan 
kepastian untuk bertahan dan berkembang di dunia 
modern. 
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Pelatihan 2 hari dirancang berdasarkan pengalaman praktis 

dari praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya. 

Melalui studi kasus yang realistis mengenai penerapan GRC 

berbasis teknologi (simulasi end-to-end), peserta akan 

memperoleh manfaat tentang bagaimana membangun 

GRC, memantau hasilnya dan melaporkan hasil yang sesuai 

kepada manajemen.

Membuat kerangka kerja dan rencana implementasi GRC 

di organisasi.

Menggunakan teknologi untuk:
Membuat kerangka kerja ERM (Enterprise Risk Manage-

ment) yang efektif, termasuk bagaimana menggunakan 

alat dalam menjalankan risk workshop, mengidentifika-

si, menilai dan mengevaluasi risiko; menyiapkan 

rencana perlakuan serta menentukan pemilik risiko 

dan kontrolnya.

Mempersiapkan tiga baris pertahanan (three lines of 

defense) dan menentukan pihak pemberi kepastian  

(assurance provider) untuk setiap baris pertahanannya.

Menggunakan alat untuk menjalankan Risk Control Self 

Assessment terintegrasi dan koordinasi alur kerja 

audit/assurance.

Mengintegrasikan ERM dengan tata kelola, kepatu-

han, audit dan assurance, dalam rangka penyusunan 

kerangka kerja GRC.

Memantau dan mengontrol hasil GRC, termasuk 

menentukan laporan dan dashboard GRC untuk 

dilaporkan ke pihak Manajemen dan/atau Anggota 

Dewan.

Menetapkan dan mengimplementasikan Indikator 

Risiko Kunci dengan batas toleransi dan sistem 

peringatan jika tingkat toleransi terlewati
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Corporate Secretary

Manajer dan anggota divisi atau departemen 

manajemen risiko, tata kelola, kepatuhan, 

dan/atau audit

Praktisi dan profesional, termasuk konsultan 

di bidang manajemen risiko, tata kelola, 

kepatuhan, dan/atau audit

Akademisi

Para pimpinan dan praktisi audit internal

Peserta
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Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh 
host atau fasilitator ahli dari CRMS Indonesia. 

Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu 
untuk berbagi pengalaman praktis dengan para 
peserta.
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