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Materi Pelatihan

Memimpin tim audit tidak hanya membutuhkan 

pengetahuan, tetapi juga dedikasi, efisiensi, dan 

keterampilan mengenai kepemimpinan yang efektif. 

Pemimpin penugasan audit perlu memahami 

bagaimana menjalankan penugasan dan mengelo-

la tim dengan baik sehingga setiap penugasan 

dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diren-

canakan. Dengan kata lain, pemimp-in penugasan 

membutuhkan keterampilan untuk memimpin 

dengan percaya diri.

Pelatihan ini dipersiapkan untuk anda yang baru 

saja dipromosikan sebagai lead auditor, mereka 

yang ingin lebih dalam memahami peran lead audi-

tor, atau mencari penyegaran. Anda akan mempe-

lajari hal-hal yang dibutuhkan untuk memimpin 

penugasan misalnya organisasi, manajemen waktu 

dan pemecahan masalah. Melalui penggunaan 

studi kasus, peserta akan belajar mengenai peran 

dan tanggung jawab lead auditor dalam setiap 

tahapan penugasan audit internal.

Training ini dirancang untuk auditor internal dengan

pengalaman 3-6 tahun yang ingin mempelajari 

konsep, alat, dan teknik untuk meningkatkan efekti-

vitas mereka dan tumbuh sebagai team lead audi-

tor.

iia indonesia @iia_indonesia iia-indonesia theiia.indonesia iia indonesia

Pendaftaran via:
w w w . i i a - i n d o n e s i a . o r g

The International

Professional Practices

Framework (IPPF)

Understanding the

Control Environment

Audit Governance

Roles and Responsibilities

Audit Planning &

Opening Conference

Audit Risk Assessment,

Internal Controls,

and Walk-through

Audit Program Development

Audit Fieldwork & Testing

Audit Findings & Recommendations

Audit Reporting & Exit Conference

Audit Wrap-Up & Workpaper Review

Audit Findings: Follow-Up, Validation,

and Resolution

Quality Assurance & Improvement

Program (QAIP)

Deskripsi Pelatihan

INFO :

DEWI : 0812 9057 8708

DITA : 0812 9057 8708

Email : training@iia-indoensia.org

GD. BINASENTRA Lt. 1 KOMPLEK BIDAKARA
JL. GATOT SUBROTO KAV 71-73 JAKARTA SELATAN 12870

Rp. 3.500.000
(Anggota IIA)

Rp. 4.000.000
(Anggota IIA)

12 - 15
September

21 - 24
Maret

13 - 16
Juni

16 CPE

4 HARI

09.30 - 15.00 WIB


