
Lembaga Pengembangan
Fraud Auditing 

Presentasi merupakan bagian dari komunikasi, esensi utama terkait 
fungsi dan peran sebagai seorang Auditor. Presentasi bukan hanya 
sekedar menyampaikan informasi tertulis yang sudah disiapkan, namun 
lebih daripada itu, bagaimana cara menyampaikannya akan 
memberikan hasil yang berbeda dan lebih signifikan. Presentasi yang 
disampaikan secara tepat akan membuat Auditor mendapatkan posisi 
yang lebih kuat di mata auditee dan manajemen

Teknik Presentasi bagi Auditor:
Kebanyakan pelatihan teknik presentasi' 'memaksakan' peserta untuk 
jadi 'seragam' dengan template tertentu. Padahal setiap orang memiliki 
keragaman dalam cara berbicara. Keragaman ini justru harus diperkuat 
dengan teknik yang sesuai. Dengan cara demikian, presentasi akan 
mengalir secara lebih natural dan lebih berkesan.

Instruktur

Peserta

Investasi
Dalam workshop ini Narasumber merupakan Praktisi yang 
berpengalaman, antara lain:
1. stiani Aslim, SE, MBA., CBA, CMHALi
2. Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA & Tim Instruktur LPFA 

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh :Auditor Internal, Auditor Eksternal, 
Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi SDM, atau mereka 
yang ingin memperdalam pengetahuan tentang bagaimana melakukan 
teknik presentasi dan komunikasi audit yang efektif

Rp. 4.000.000,
Meliputi: Modul/Handout, Training Kit (Tas, Blocknote, 
Ballpoint, Flashdisk), Coffee break, Lunch & Sertifikat

Biaya tersebut diatas tidak termasuk PPN dan akomodasi 
bagi Peserta

TEKNIK PRESENTASI DAN 
KOMUNIKASI AUDIT

Tanggal 3 - 4 September 2020
Grand Inna Malioboro

 Jl. Malioboro No.60 Yogyakarta

Materi
4 Pemahaman konsep dasar komunikasi audit dan 

penggalian portofolio individual
4 Proses komunikasi, bentuk, teknik-teknik komunikasi 

audit
4 Faktor-faktor penting dalam komunikasi yang efektif
4 Langkah dan metodologi membangun komunikasi, 

ekspresi diri, komunikasi yang efektif, empatik dan 
persuasif

4 Komunikasi dalam penugasan audit, peers, auditor-
auditee, auditor-manajemen dan pihak ketiga lainnya

4 Praktik dan simulasi presentasi hasil audit, penyampaian 
temuan dan atribut-atributnya

The key to managing your corporate fraud risk

lpfa_indonesia lpfa_indonesialpfa_indonesia
Registrasi :

Teguh 0877 76526375, Agriyadi 0812 13063869, 
Pipit 0856 49002510
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