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Memfasilitasi akselerasi praktik manajemen risiko di Indonesia 
melalui pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke 

masyarakat luas.

Aktivitas
Sebagai pusat aktivitas untuk memfasilitasi kegiatan berbagi 

keilmuan dalam hal teori dan praktik manajemen risiko, 
dimana CRMS Indonesia akan melakukan kerja sama dengan 

berbagai institusi dan organisasi.
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Formulir pendaftaran dapat diunduh / diisi pada situs kami :
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MANFAAT BAGI PESERTA

Pengakuan akan pemahaman Teknik Asesmen Risiko dan keterampilan untuk 

Menerapkannya

Setelah sukses mengikuti seluruh proses pelatihan, 

peserta akan memperoleh sertifikat keberhasilan 

dalam menyelesaikan pelatihan dengan baik 

(certificate of accomplishment) untuk pemahaman 

akan teknik asesmen risiko. Sertifikat tersebut 

adalah bentuk pengakuan akan pemahaman 

seorang profesional di bidang manajemen risiko 

dalam menggunakan teknik - teknik asesmen risiko yang direkomendasikan dalam penerapan 

ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko. 

Pendekatan yang interaktif dengan fasilitator unggulan dalam bidang manajemen risiko terpadu 

atau Enterprise Risk Management (ERM) akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk 

memperoleh proses pembelajaran yang mengedepankan berbagi pengalaman tentang 

bagaimana penerapan ragam teknik-teknik asesmen risiko dalam suatu organisasi secara efektif 

dan praktis. 

PDUs bagi Pemegang Gelar ERMCP (Enterprise Risk Management Certi�ed 

Professional)  / ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional)

Pelatihan ini terdaftar sebagai pelatihan yang dapat memberikan PDUs bagi pemegang gelar 

sertifikasi ERMAP / ERMCP dari ERMA (Enterprise 

Risk Management Academy), Singapura sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mengi-

kuti keseluruhan pelatihan, pemegang ERMCP 

dapat mengklaim PDUs kepada ERMA dimana 

proses klaim PDUs ini juga dapat difasilitasi oleh 

CRMS Indonesia.

PELATIHAN INTENSIF

ISO 31000
Standar Internasional Manajemen Risiko

Teknik Asesmen Risiko IEC/ISO31010

IEC/ISO 31010
Risk Assessment Technique
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elatihan intensif selama lima hari akan terfokus pada

pemahaman teknik-teknik asesmen risiko yang berba-

sis pada dokumen Standar Internasional 

IEC/ISO31010 yang merupakan pasangan dari dokumen 

utama ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko.

sesmen risiko adalah suatu proses menyeluruh yang

terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evalu-

asi risiko. Asesmen risiko dapat dilakukan baik pada 

tingkatan organisasi, departemen atau bisnis unit, sampai 

pada tingkatan aktivitas proyek atau inisiatif spesifik yang 

dihadapi oleh suatu organisasi. Lebih jauh lagi, asesmen 

risiko juga dapat dilakukan terhadap risiko eksternal organ-

isasi misal risiko yang timbul akibat adanya bencana alam.

elalui suatu proses asesmen risiko yang terstruktur,

kita akan dapat memperoleh pemahaman menyelu-

ruh tentang risiko-risiko yang dihadapi, sumber dari 

risiko-risiko tersebut, konsekuensi dan tingkat kemungkinan 

terjadinya. Pemahaman tersebut akan menjadi masukan 

untuk mengambil keputusan-keputusan tentang:

 •   Bagaimana kita dapat mengoptimalkan kesempatan 

kesempatan yang ada?

•     Apakah risiko-risiko tersebut memang perlu ditangani 

atau dimitigasi lebih lanjut?

•   Memilih di antara berbagai opsi penanganan risiko 

yang tersedia – dengan tingkatan risiko masing - 

masing yang berbeda satu sama lain – dalam menca-

pai tujuan organisasi.

•   Melakukan prioritas dalam penanganan risiko-risiko 

yang dihadapi oleh organisasi.

•     Melakukan seleksi strategi-strategi penanganan risiko 

yang dapat menurunkan risiko-risiko kritikal yang 

dihadapi organisasi ke tingkat yang dapat diterima 

(tolerable level).

Karena ISO 31000 bersifat 

umum dan dapat diterapkan 

untuk segala bentuk organisasi 

dan industri, pelatihan ini 

merupakan kesempatan baik 

bagi para peminat manajemen 

risiko dari dunia bisnis dan 

korporasi, maupun dari insti-

tusi publik dan pemerintahan.

Helping You Through the 
Uncertainty
CRMS INDONESIA

Jadwal Pelatihan
Bandung adalah salah 

satu dari kota-kota 

sejuk di Indonesia, 

terletak kurang lebih 

140 km dari Jakarta. 

Sebelumnya terkenal 

sebagai ‘Paris van 

Java’, dan sekarang 

lebih dikenal sebagai 

kota fashion dan 

kuliner. Para peserta 

pelatihan dapat 

menikmati sentuhan 

khas kota Bandung 

dengan tinggal satu 

atau dua hari lebih lama 

dari periode pelatihan.
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Untuk menerapkan ERM berbasis ISO 31000 dibutuhkan pemahaman funda-
mental tentang prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko 
terpadu, yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dan kemahiran dalam 
menggunakan berbagai teknik asesmen risiko, serta kemahiran untuk melaku-
kan audit bagaimana manajemen risiko tersebut diterapkan dalam organisasi. 

Menjawab kebutuhan di atas, CRMS Indonesia menyelenggarakan seri pelatihan 
intensif berjenjang untuk penguasaan ISO 31000 ini, yang terdiri dari tiga jenis 
pelatihan utama:

•  ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko – ERM Fundamental
•  ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko - Teknik-Teknik 

Asesmen Risiko (Risk Assessment Techniques IEC/ISO 31010) berbasis 
ISO 31000 

•  ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko – Audit Manajemen 
Risiko berbasis ISO 31000

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di website www.crmsindonesia.org

Sekilas tentang Seri Pelatihan ISO 31000 Fasilitator Utama

Leo J Susilo
Leo J Susilo adalah salah satu konsultan terkemuka untuk tata kelola perusahaan dan 

manajemen risiko korporat terpadu. Beliau adalah sedikit dari para pelopor untuk men-

dorong adopsi praktik-praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia. 

Dari perspektif ini, beliau selalu membawa semangat tersebut dalam jasa konsultansi yang 

diberikannya ke berbagai perusahaan dengan latar belakang industri yang berbeda-beda 

dan dalam skala yang berbeda-beda pula.

Saat ini beliau adalah konsultan senior yang bernaung dalam wadah perusahaan jasa konsultan Wisma Inti, dan 

juga anggota Komite Audit PT Bakrie Telecom Tbk. Beliau mengajar di berbagai program pascasarjana di Indone-

sia untuk subyek tata kelola perusahaan dan manajemen risiko terpadu. Latar belakang akademik beliau sangat 

unik yaitu sebagai insinyur teknik dan juga sebagai pemegang ijasah Sarjana Hukum yang memberikan praktik-

praktik jasa nasihat hukum korporasi. Latar belakang tersebut yang juga memberikan dasar bagi beliau untuk 

memberikan sudut pandang holistik manajemen risiko hukum ke dalam platform manajemen risiko terpadu 

organisasi. Beliau adalah anggota berbagai organisasi profesional, di antaranya: Lembaga Komisaris dan Direktur 

Indonesia (LKDI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), dan Ikatan Insinyur Indonesia (III). Beliau menulis buku yang 

saat ini menjadi best seller untuk kategori terkait, tentang ISO 31000 dan bagaimana penerapannya. Buku terse-

but telah menjadi rujukan bagi para praktisi di Indonesia karena pendekatannya yang praktis dan terstruktur rapi.

Leo J Susilo memiliki pengalaman manajerial pada tingkat manajemen senior di kelompok perusahaan Astra. 

Beliau pernah menjadi anggota Direksi pada beberapa anak perusahaan Astra Group dan posisi terakhir sebagai 

salah satu direktur PT United Tractor Tbk.

Teknik asesmen risiko:
- BIA (Business Impact 
Analysis) 
- RCA (Root Cause 
Analysis)

Teknik asesmen risiko:
- FMEA (Failure Modes 
and Effect Analysis)
- FMECA (Failure Modes 
and Effects and Criticality 
Analysis)

Teknik asesmen risiko:
- Toxicity assessment
- SWIFT (Structured 
‘What-If’ Technique)
- Scenario Analysis

Teknik asesmen risiko:·

- Fault Tree Analysis 
(FTA)
- Event Tree Analysis 
(ETA)

Asesmen risiko dalam 
kerangka kerja dan proses 
ERM berbasis ISO 31000.

Hari 
Pertama

Hari 
Kedua

Hari 
Ketiga

Hari 
Keempat

Hari 
Kelima

Sesi 1
08.15 -10.00

Sesi 2
10.15 -12.00

Sesi 3
13.00 -14.45

Sesi 4
15.00 -16.45

Teknik asesmen risiko:

- Brainstorming
- Structured interviews
- Teknik Delphi
- Check-lists 

Teknik asesmen risiko:
- PHA (Preliminary Hazard 
Analysis)
- HAZOP (Hazard and 
Operability Study)
- HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control 
Points)

Teknik asesmen risiko:
- LOPA (Layers of 
protection analysis)  
- Decision Tree Analysis

Teknik asesmen risiko:
- HRA (Human Reliability 
Assessment)
- Bow Tie Analysis
- Reliability Centered 
Maintenance

Teknik asesmen risiko:
- SA (Sneak Analysis) 
dan SCI (Sneak Circuit 
Analysis) 
- FN curves (the ALARP 
concept) 
- Risk Indices

Teknik asesmen risiko:
- Consequence/ 
Probability Matrix
- CBA (Cost/Benefit 
Analysis)
- MCDA (Multi-criteria 
decision analysis)

Bacaan awal: Teknik 
asesmen risiko – 
berbasis statistik

Bacaan awal: Studi kasus 
penggunaan software 
Monte Carlo

Teknik asesmen 
risiko:

Teknik asesmen risiko 
– berbasis statistik

Teknik asesmen risiko:

- Markov Analysis
- Bayesian statistics
- Bayes Nets

Teknik asesmen risiko:

Teknik asesmen risiko:
Simulasi Monte Carlo – 
panduan penggunaan 
software

Evaluasi dan 
Penutupan

Seleksi teknik-teknik 
asesmen risiko: identifikasi 
risiko, analisis risiko, dan 
evaluasi risiko.

Studi Kasus 1

Studi Kasus 2

Studi Kasus 3

Simulasi – 
menggunakan 
software Monte Carlo

Teknik asesmen risiko:

Simulasi – 
menggunakan 
software Monte Carlo

Teknik asesmen risiko:

Simulasi – 
menggunakan 
software Monte Carlo

Teknik asesmen 
risiko:

Teknik asesmen risiko 
– berbasis statistik

Program

F. Antonius Alijoyo
Antonius Alijoyo adalah seorang pakar independen dalam bidang tata kelola perusahaan, 

strategi dan manajemen resiko.  Beliau memiliki pengalaman luas dalam memberikan jasa 

konsultansi ke berbagai organisasi yang besar, baik korporasi maupun organisasi pemerinta-

han. Beberapa dari klien beliau adalah BUMN dan Perusahaan-Perusahaan swasta yang 

sangat besar, baik yang sudah berstatus sebagai Perusahaan Terbuka maupun yang masih 

berstatus sebagai Perusahaan Tertutup.

Di samping sebagai prinsipal di CRMS Indonesia, beliau memiliki beberapa peran lain di berbagai organisasi. Di 

antaranya adalah sebagai tenaga ahli independen anggota komite pengarah Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko 

Bursa Efek Indonesia, komisaris independen dan ketua Komite Audit PT Bank Commonwealth, anggota Komite Audit 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk, Komite Pemantau Risiko PT Adhi Karya Tbk, anggota Komite Audit PT Indokordsa 

Tbk, dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Saudara Tbk.  Selain itu, beliau juga aktif sebagai 

anggota dewan di berbagai organisasi profesional nasional dan internasional di antaranya Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG), Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Profes-

sional Risk Managers International Association (PRMIA), dan Enterprise Risk Management Academy (ERMA). Beliau 

juga mengajar di berbagai perguruan tinggi tingkat pascasarjana untuk bidang manajemen korporat terpadu dan 

terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman baik dalam fungsi pengawasan, konsultasi, dan manajerial eksekutif di berba-

gai perusahaan, di antaranya adalah : APB Group, PT Bank BTN Tbk., PT Indocement Tbk., AAJ Associates/RSM 

International, PT BAT Indonesia Tbk., dan PT Unilever Indonesia Tbk.


