Lembaga Pengembangan
Fraud Auditing

PSIKOLOGI DAN TEKNIK KOMUNIKASI AUDIT
21 - 22 Maret 2019, Makassar

A

udit merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai
pihak yaitu auditor, auditee dan pihak ketiga yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
kegiatan audit, seperti rekanan, tenaga ahli, narasumber, bahkan
juga kadangkala para penegak hukum. Di antara mereka akan
terjalin interaksi yang tujuan akhirnya agar tugas audit dapat
berakhir dengan baik, sesuai dengan norma atau kaidah yang
berlaku. Keberhasilan tugas audit tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan teknis audit yang tinggi, tetapi juga ditentukan oleh
kemampuan auditor dalam berinteraksi dengan mereka. Situasi
interaksi yang baik, akan memudahkan dan memperlancar
auditor dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat.

Peserta
Workshop ini sebaiknya diikuti oleh : Auditor Internal, Auditor
Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller,
Divisi Legal, Divisi Sumber Daya Manusia, atau mereka yang
ingin memperdalam pengetahuan tentang psikologi dan teknik
komunikasi yang efektif dalam proses audit.

Instruktur

yang terkait sehingga tugas audit akan dapat diselesaikan

Dalam workshop ini Narasumber merupakan
Praktisi yang berpengalaman, antara lain:
· Dra. Winny Windrawati Sutopo M.PsiT
Assesor, Trainer, Konsultan HRD &
Pengembangan Potensi Diri
· Listiani Aslim, SE, MBA., CBA, CMHA
Behavior Analyst, HR Assesor & Developer,
Profesional

dengan baik.

Investasi

Workshop ini akan memberi pembekalan bagi para auditor
untuk memahami aspek psikologis manusia, dengan
pemahaman ini seorang auditor diharapkan mampu
berkomunikasi dengan cara yang tepat dengan pihak - pihak

Materi
4 Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi proses
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interaksi antar manusia, yaitu : sikap, motivasi, emosi,
intelegensi, karakter dan hambatan serta cara mengatasinya
Memahami karakter diri sendiri dan memahami karakter
orang lain agar komunikasi berlangsung dengan sukses
Mengenali ‘siapakah saya ?’ (test karakter)
Tipe apakah gaya komunikasi saya ?
Bagaimana cara beradaptasi dengan masing-masing gaya
komunikasi auditee yang ternyata sangat berbeda dengan
gaya saya sebagai auditor ?

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
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