Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
The key to managing your corporate fraud risk
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S

eorang pemimpin yang berkualitas adalah seorang
pemimpin yang mampu bekerja untuk kualitas dan
integritas. Pemimpin yang menguatkan budaya
organisasi, menginternalisasikan nilai-nilai budaya organisasi
kepada pola kerja setiap orang. Mampu berkomunikasi secara
jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kesadaran kerja setiap
orang berdasarkan nilai-nilai kerja yang ada. Pemimpin yang
berkualitas akan terus tumbuh dan berkembang, bersama
kemampuannya membangun jejaring, kolaborasi untuk
peningkatan kualitas kerja, mutu kerja, dan penguatan budaya
organisasi. Pemimpin berkualitas memiliki kepercayaan diri
untuk membantu dan membimbing staf-stafnya, serta selalu
berbicara dengan ramah, mendengarkan timnya, mudah diajak
bicara dan selalu membuat keputusan dengan prinsip kehatihatian. Pemimpin berkualitas adalah seseorang yang memiliki
intuisi kepemimpinan yang kuat dalam pengambilan
keputusan; seseorang yang cerdas berkomunikasi, berkolaborasi,
berkoordinasi, dan melakukan eksekusi dengan prinsip-prinsip
yang terhitung risiko.
Materi
Role model dan aplikasi kepemimpinan
Teknik, motivasi, jejaring kerja dan pemecahan masalah
Sosiologi untuk pemimpin
Manajemen komunikasi dan pengelolaan konflik dalam
organsisasi pengawasan
4 Metodologi dan teknik komunikasi yang efektif
4 Pembuatan keputusan, pendelegasian dan analisis
pemecahan masalah
4 Manajemen kinerja tim audit
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Rp. 4.000.000,
Meliputi: Modul/Handout,
Training Kit (Tas, Blocknote,
Ballpoint, Flashdisk), Coffee
break, Lunch & Sertifikat

Biaya tersebut di atas tidak termasuk
PPN dan akomodasi bagi Peserta

Peserta
Workshop ini sebaiknya diikuti oleh:
Auditor, senior auditor, supervisors,
dan pimpinan/ struktural lembaga
pengawasan
· Senior Auditor atau staf Satuan
Pengawasan Internal atau mereka
yang ingin memperdalam
pengetahuan tentang bagaimana
teknik melakukan komunikasi,
kepemimpinan, kolaborasi dan
jejaring kerja
·

Registrasi
® Teguh 0877 76526375
® Agriyadi 0812 13063869
® Pipit 0856 49002510

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

+62 21 3199 7495
info@lpfa.co.id
fraudit.cfe@gmail.com
www.lpfa.co.id
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