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5,4 juta Dolar Amerika - merupakan biaya rata-rata 

dari pelanggaran data untuk perusahaan yang 

berbasis di Amerika. Maka tidak mengherankan, 

bahwa cyber security adalah topik hangat dan 

tantangan utama dalam audit internal saat ini. 

Cyber security sama besarnya seperti resiko dari 

sebuah bisnis karena merupakan bagian dari 

keamanan, sehingga penting bagi auditor internal 

untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuh-

kan untuk menghadapi tantangan ini.

Dalam pelatihan ini, Anda akan mengembangkan 

pemahaman tentang konsep cyber security yang 

dapat digunakan untuk memfasilitasi upaya audit 

terinte-grasi dalam organisasi Anda. Dikembangkan 

dan difasilitasi oleh pakar indus-tri terkemuka, pela-

tihan ini akan memeriksa pencegahan, mata-mata, 

dan kontrol korektif, dan bagaimana untuk mener-

apkan proses audit pada cloud environment. Anda 

juga akan diberi pengetahuan mengenai dunia selu-

ler dan standar dunia maya, serta mempelajari 

bagaimana cara mengaudit solusi keamanan bersa-

ma. Pelatihan ini dirancang untuk auditor internal 

yang terlibat dalam audit IT atau mereka yang 

terlibat dalam kegiatan audit yang membutuhkan 

pemaha-man tentang bagaimana mengelola 

dampak peristiwa keamanan siber pada resiko 

bisnis.
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