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Mengapa ? Jawaban Kami 

Identifikasi 
kemungkinan 

terjadinya 
ketidakpastian yang 
dapat mengganggu 

aktifitas bisnis 

Inisiatif 
pengendalian resiko 

mengacu pada 
pencegahan 

kerugian atau 
strategi migitasi 

resiko 

Optimalisasi atas 
retensi resiko dan 

teknik transfer resiko 
(termasuk namun 

tidak terbatas untuk 
asuransi) 

TANGGAPAN  

Pengendalian Penilaian 

Menilai materialitas 
setiap 

ketidakpastian 
(kemungkinan 
terjadinya) dan 

dampaknya.  

Komunikasi Internal and Eksternal 

ANALISA 

SOLUSI YANG OPTIMAL TERHADAP RESIKO 

Hanya karena satu koneksi yang lemah dapat 
menyebabkan seluruh mata rantai menjadi RENTAN. 

 

 

Konsisten dan transparan 

Integritas dan pendekatan 
yang adil 

Proaktif dan berambisi 

Metodologi yang tepat 
sasaran 

Penasihat independen  

Komitmen 

Bagaimana? 

Keuangan Identifikasi 

Improvisasi 
berkelanjutan 
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ALAT UNIK MANAJEMEN RESIKO 
 

 Pengendalian Internal 

 

 Penilaian resiko yang 
berkelanjutan 

 

 Proses pelaporan yang 
optimal 

 

 Program Pelatihan 
yang spesifik  

 

 Pendekatan 
rekrutmen secara 
personalisasi 

PENGENDALIAN 
INTERNAL 

Internal 
audit 

Delivering 
Shareholde

rs results 

AUDIT 
INTERNAL 

OPTIMALISASI 
PELAPORAN 

PELATIHAN 

REKRUTMEN 
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 Proses internal  
 

 Closing File 
 

 Transisi Akun IFRS 
 

 
 

 Closing yang Cepat 
 

 Manajemen Pelaporan 
 

 Perencanaan dan Pembiayaan 

 
 Pelatihan dan Tutorship 

 
 Rekrutmen secara personalisasi  

 

 Pemetaan Resiko 
 

 Kuesioner Internal 
 

 Manual Keuangan 
 

 
SOLUSI KAMI  
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PENGENDALIAN      
INTERNAL 

PELATIHAN DAN 
REKRUTMEN 

OPTIMALISASI   
PELAPORAN 

INTERNAL 
AUDIT 
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Owena LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL  

 Kami menciptakan atau menekankan pengendalian 
internal anda melalui optimalisasi resiko terhadap 
penghargaan dengan mendesain pemetaan resiko, 
kuesioner dan prosedur spesifik. 

 Proses ini merupakan kemampuan didalam 
berkomunikasi dengan pemegang saham terhadap 
resiko yang dapat terjadi, mengembangkan alat 
internal agar Perusahaan dapat merespon secara 
efektif terhadap kejadian yang tidak diharapkan.  

 

Ambisi Kami 

Tujuan Anda Jawaban Kami 

Penilaian Resiko Anda 

 Mendapatkan proses aliran dan pemetaan resiko 
serta memperjelas peran dan tanggung jawab untuk 
mempermudah proses analisa terhadap akar 
permasalahan.  

 Mengimplementasikan standard keuangan yang 
menggambarkan akuntasi, pelaporan dan prinsip- 
prinsip pengawasan internal.  

 Memberikan transparansi kepada Board of 
Directors, pemegang saham anda dan auditor 
independen. 

 

Pemetaan 
Resiko  

Kuesioner 
Internal 

Manual 
Keuangan 

 Analisa dokumen 
yang ada 

 Identifikasi dan 
menilai resiko 

 Mengevaluasi 
kontrol yang 
utama 

 

 Proses atau 
aktifitas secara 
Scorecard 

 Penekanan 
kontrol yang 
utama 

 Standarisasi 
template 

 Peraturan dan 
prosedur 

 Diagrams 

 Peraturan 
Akuntansi 
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Owena PENILAIAN TERHADAP RESIKO 

 Kami menilai kualitas dari kerangka pengendalian 
internal anda melalui audit pada proses, closing files 
dan pernyataan keuangan anda.  

 Kami menstandarisasi dan mengoptimalisasi closing 
file  anda dengan mengubahnya menjadi alat yang 
interaktif.  

 Proses ini merupakan keahlian yang hands-on, 
proaktif dan faktual dengan menggunakan kendala 
dan keunikan dari bisnis anda.  

Ambisi Kami 

Tujuan Anda Pendekatan Kami 

Penilaian Resiko Anda 

 Menentukan kepatuhan dengan penilaian 
manajemen resiko dan proses tata kelola, keberadaan 
dan penghargaan terhadap prosedur keuangan 
sejalan dengan kepatuhan dengan peraturan dan 
hukum lokal.  

 Memastikan laporan keuangan (Perancis dan IFRS) 
handal dan dokumen penutup terdokumentasi dan di 
nilai dengan baik.  

 Mengambil bagian dalam due diligence dan transaksi 
ruang data. 

Proses           
Internal  

Closing 
File 

 Transisi  
Akun IFRS 

 Kepatuhan 
dan prestasi 
audit 

 Diagram 

 Presentasi 
Synthetic 

 Standarisasi 
grafik akun 

 Manual 
akuntansi dan 
buku pelatihan 

 Instruksi 

 

 

 

 Transparansi 

 Pandangan 
remote 
control view  

 Alat 
interaktif 
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Owena PROSES PELAPORAN YANG OPTIMAL 

 Kami menstandarisasi dan menyederhanakan 
laporan keuangan agar lebih mudah dimengerti, 
untuk menurunkan resiko pengulangan dan 
mempersingkat waktu pembuatan.  

 Kami membantu mengimplementasikan sistem 
dengan mendesain aturan kunci dan memberikan 
pandangan yang independen untuk memilih alat 
dan integrator. 

Ambisi Kami 

Tujuan Anda Pendekatan Kami 

Penilaian Resiko Anda 

 Menentukan standard kepatuhan dan 
penyederhanaan akun grafik dan memeriksa 
bagaimana mempersingkat proses penutupan.  

 Memperluas teknologi untuk efisiensi proses, 
menghapus neraca keuangan dan mengubah sistem 
yang berbeda. 

 Mengimplementasikan  indikator prestasi untuk 
mengawasi rencana efisiensi biaya dan atau proses 
penutupan. 

   Closing yang 
Cepat 

   Manajemen 
Pelaporan 

     Perencanaan 
dan Pembiayaan 

 Menentukan 
tugas 

 Satu 
standard 
grafik akun 

 Investigasi 
pelaporan 
manajemen 

 Desain alat 
yang global  

 Pelatihan 
dan 
wawancara 

 Pandangan 
Independen 

 Pengelompoka, 
perencanaan 

 Pengawasan 

 Kunci indicator 
prestasi 
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 Kami menciptakan dan mengembangkan solusi-
solusi pelatihan bagi tim non-keuangan untuk 
memperkenalan topik keuangan seperti neraca 
keuangan, pendapatan dan pengendalian internal.  

 Kami memperluas kemampuan teknik dari tim 
keuangan dengan memberikan pelatihan atau 
program tutorship. 

 Mempromosikan manajemen resiko, prinsip-prinsip 
pengendalian internal, manajemen kas dan rasio 
keuangan penting di seluruh departemen.  

 Memberikan praktik terbaik, program pelatihan dan 
tutorship untuk tim keuangan.  

 Melakukan penilaian program pelatihan keuangan 
yang ada.  

 

      

Perencanaan 
dan 

Pembiayaan 

Arus Kas 

Rasio 
Penting 

Standard 
Akuntansi  

Pengendalian 
Internal 

 Pelatihan spesifik 
untuk tim keuangan 
dan non-keuangan 
team 

 Personalisasi isi dan 
durasi 

 Program tutorship 
 

 

 

Pelatihan dan   
Tutorship 
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Ambisi Kami Penilaian Resiko Anda 

Tujuan Anda Pendekatan Kami 
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Owena PENDEKATAN REKRUTMEN SECARA PERSONAL  

 

      

Accountant 

Internal  
Auditor 

 Manager 
Keuangan 

Project  
Coordinator 

Financial  
Controller 

 Keahlian tehnik 

 Hubungan Pasangan 
Bisnis 

 Penasehat Independen 

 Komitmen dan 
kepemimpinan 

 

 

 

Orang yang Tepat diposisi yang 
Tepat dan diwaktu yang Tepat 

 Kami membantu mengidentifikasi tim keuangan 
yang tepat dengan menilai keahlian tehnik mereka.  

 Kami mengadakan wawancara secara personalisasi 
terhadap prestasi mereka untuk mengembangkan 
kemampuan tim keuangan anda.  

 Proses ini untuk menciptakan ketersediaan 
karyawan yang berprestasi.  

 Memastikan kandidat yang di rekrut di fungsi 
keuangan dan controlling memiliki keahlian teknik 
yang cukup.  

 Memperoleh pandangan yang independen di dalam 
proses pemilihan kandidat.  
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Ambisi Kami Penilaian Resiko Anda 

Tujuan Anda Pendekatan Kami 
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Tim kami 

Konstruksi 

Bapak Brasseur memiliki pengalaman hampir 20 tahun di dalam bidang audit, keuangan, 
pengawasan dan penggabungan dan akuisisi di perusahaan servis perminyakan, konstruksi, dan 
industri penerbangan. Sebelum pendirian Owena consulting, posisi beliau adalah sebagai Group 
Controller untuk Desmet Ballestra dari 2011 sampai 2012 dan pada tahun 2013 sebagai Direktur 
Keuangan untuk La Mancha. Beliau memulai karirnya sebagai auditor dan konsultan di PWC, 
kemudian bekerja di beberapa posisi manajemen dibagian keuangan di Safran, Geoservices dan 
Schlumberger meliputi Eropa, Afrika and Asia Selatan. Bapak Brasseur merupakan lulusan dari 
Skema Business School. Beliau menguasai bahasa Perancis, Inggris, Spanyol dan Bahasa Indonesia.  

Tambang dan Perminyakan 

Produksi Bisnis agrikultur 

KEAHLIAN KAMI 
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TERIMA KASIH 

About Owena Consulting 
For more information, please visit www.owena.fr 


