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Pelatihan selama empat hari yang mencakup:
 Pemantapan pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko ISO 31000 

         Penguasaan aplikasi kerangka kerja ISO 31000
         Pempraktikan bagaimana melaksanakan proses manajemen risiko ISO 31000 secara sistematis dalam satu 
         siklus proses yang utuh

Pendekatan pelatihan ini akan berupa kombinasi antara pemberian paparan oleh penyaji materi dan 
dinamika kelas yang berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan berbagi pengalaman dengan 
praktisi. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keteram-
pilan yang cukup untuk mendukung implementasi ISO 31000 di organisasi mereka. 

Helping You Through the 
Uncertainty

CRMS Indonesia memperkenalkan metode baru bernama EMPIRisk Simulation. Simulasi ini menggunakan pendekatan belajar 

berbasis permainan simulasi yang menyenangkan dan mampu membantu peserta pelatihan dalam menerjemahkan atau 

mengkaitkan materi yang mereka pelajari ke dalam sebuah skenario dunia nyata.

EMPIRisk
Exploration & Fun

by CRMS Indonesia

ISO 31000 
GAME-BASED SIMULATION

Analyse the
situation Make a decision

Learn about the
consequences

Pendekatan ‘game-based simulation’ akan menstimulir 

peserta untuk mampu membuat keputusan berbasis 

risiko, karena, mendorong:

Peserta terbiasa berpikir kreatif dalam lingkungan yang 

interaktif dan menyenangkan

Peserta bereksplorasi dan berkembang selama proses

Peserta berbagi pengalaman dengan para fasilitator 

yang  merupakan pakar di bidang manajemen risiko

Learn . Practice . Apply . Implement 

Preview 
Permainan simulasi 
manajemen risiko 

EmpiRisk
CRMS Indonesia



Jadwal Pelatihan

CRMS Indonesia menyelenggarakan seri pelatihan intensif dan berser-

tifikasi dalam rangka penguasaan ISO 31000 secara komprehensif, 

yang terdiri dari empat jenis pelatihan utama yang berjenjang:

Seri 1: ISO 31000 ERM Fundamental 
Pemahaman fundamental tentang prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan 

proses manajemen risiko terpadu 

Seri 2: ISO 31000 Teknik-Teknik Asesmen Risiko    
Pemahaman dan kemahiran dalam menggunakan berbagai teknik 

asesmen risiko

Seri 3: ISO 31000 Implementasi ERM ISO 31004
Pemahaman dan kemahiran dalam mengimplementasikan manajemen 

risiko terpadu di organisasi

Seri 4: ISO 31000 Audit Manajemen Risiko
Pemahaman dan kemahiran dalam melakukan audit penerapan manaje-

men risiko yang berjalan di organisasi.

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

Sekilas tentang Seri Pelatihan ISO 31000 

Keterangan: Tanpa mengganggu program secara keseluruhan, jadwal di atas dapat berubah antara satu dengan yang lain 

bilamana dianggap perlu oleh panitia dan/atau course leaders.

Karena ISO 31000 bersi-
fat 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 
institusi publik dan 

pemerintahan.

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

Introduction 
to ERM

Framework of 
Risk Management - 
Theory

Game Simulation 
of ERM Round 1

Summary of 
Simulation 
Result

Session 2

Introduction 
to ISO 31000

Framework of 
Risk Management – 
Case Studies and 
Application

Game Simulation 
of ERM Round 2-3

Summary of 
Simulation 
Result

Session 3
Principles of 
Risk Management 
-Theory

Process of 
Risk Management – 
Theory Part A

Game Simulation 
of ERM Round 4-5

Group 
Presentation

Session 4

Principles of 
Risk Management 
– Case Study and
Application

Process of 
Risk Management – 
Theory Part B

Game Simulation 
of ERM Round 6

Wrap-up 
and Closing

Session 1
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Principles and Guidelines



HOST

Leo J. Susilo, ERMCP, CERG

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

manajemen risiko korporat terpadu. Di samping sebagai prinsipal di CRMS Indonesia, 

beliau memiliki beberapa peran lain di berbagai organisasi, di antaranya sebagai 

konsultan senior yang bernaung dalam wadah perusahaan jasa konsultan Wisma Inti 

dan Dewan Penasihat IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association). 

Saat ini aktif mengajar di berbagai program pascasarjana di Indonesia untuk subyek 

tata kelola perusahaan dan manajemen risiko terpadu; serta menjadi anggota berbagai 

organisasi professional, di antaranya: LKDI (Lembaga Komisaris dan Direktur 

Indonesia), IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia), dan III (Ikatan Insinyur Indonesia).

Beliau adalah penulis buku best seller 'Manajemen Risiko berbasis ISO 31000' yang 

telah menjadi rujukan manajemen risiko bagi para praktisi di Indonesia. Memiliki latar 

belakang akademik yang unik, yaitu insinyur teknik dan juga pemegang ijasah Sarjana 

Hukum yang memberikan praktik-praktik jasa nasihat hukum korporasi. Sebelumnya, 

beliau memiliki pengalaman manajerial pada tingkat manajemen senior, di antaranya 

sebagai anggota Komite GCG dan Pemantau Risiko pada Pupuk Indonesia Holding 

Company, anggota Direksi pada beberapa anak perusahaan Astra Group, Direktur PT 

United Tractor Tbk dan Komite Audit Bakrie Telecom Tbk.

Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG

Dr Antonius Alijoyo adalah prinsipal CRMS Indonesia yang juga seorang professional 

independen dalam bidang tata kelola perusahaan, strategi dan manajemen risiko. Saat 

ini, beliau duduk sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT AIG 

Indonesia, Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko PT Tokio Marine 

Life Insurance Indonesia, Anggota Komite Audit PT Indokordsa Tbk. Beliau juga 

menjabat sebagai Ketua Umum IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional 

Association), Anggota Dewan di berbagai organisasi profesional nasional dan 

internasional antara lain KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), LKDI 

(Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia), IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia), dan 

ERMA (Enterprise Risk Management Academy).

Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 25 tahun di dalam fungsi 

pengawasan, direktur, manajerial eksekutif, dan konsultasi di berbagai perusahaan 

terkemuka, baik nasional maupun multinasional. Antara lain adalah sebagai Anggota 

Dewan Audit OJK (Otoritas Jasa Keuangan); Anggota Komite Pengarah Teknologi 

Informasi dan Manajemen Risiko BEI (Bursa Efek Indonesia); Anggota Komite Audit PT 

Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Indocement Tbk.; Komisaris Independen dan 

Ketua Komite Audit PT Bank Commonwealth Tbk.; Anggota Komite Pemantau Risiko 

PT Adhi Karya Tbk., PT Bank Saudara, dan PT Bank BTN Tbk.; Partner Senior AAJ 

Associates / RSM International, Direktur PT BAT Indonesia Tbk., Direktur PT Jaya 

Teknik Indonesia, dan Senior Manager PT Unilever Indonesia Tbk.

Program  ini  akan  didampingi  serta  difasilitasi  oleh  Host  beserta  dengan  fasilitator  ahli 

lainnya dari CRMS Indonesia. Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk 

berbagi pengalaman praktis dengan para peserta.



Peserta yang berhasil menyelesaikan semua proses pelatihan dengan baik, dapat mengikuti asesmen untuk 
memperoleh gelar ERMAP/ERMCP/CERG dari ERMA yang berbasis di Singapura (www.erm-academy.org). 

Model asesmen akan terdiri dari 2 alternatif dimana peserta dapat memilih di antara kedua model ujian tersebut 
sesuai dengan kapasitas atau preferensi masing-masing, yaitu:
        
        EBA (Exam Based Assessment)  
        Asesmen      : Ujian tertulis selama kurang lebih 180 menit
        Bahasa         : ERMAP - Bahasa  Indonesia, ERMCP - Bahasa Inggris
        Kualifikasi      : ERMAP/ERMCP  

        CBA (Competency Based Assessment) 
        Asesmen      : Presentasi dan tanya jawab secara individual selama kurang lebih 90 menit per kandidat, 
                               diakses oleh para panel yang ditunjuk oleh ERMA 
        Bahasa         : Bahasa Inggris / Bahasa Indonesia
        Kualifikasi      : ERMAP/ERMCP/ CERG

Kesetaraan untuk dapat memperoleh gelar sertifikasi profesi manajemen risiko dari 
ERMA

Pengakuan akan pemahaman ISO 31000 dan keterampilan untuk menerapkannya

        Setelah sukses mengikuti seluruh proses pelatihan, peserta akan memperoleh Certificate of Accomplishment  

        sebagai  bentuk  pengakuan  telah  memahami  sepenuhnya  hal-hal  fundamental  yang terkait dengan ISO 
        31000 dan  memiliki  kompetensi  yang cukup untuk berperan serta dalam pengimplementasiannya di suatu   
        organisasi

        Pengakuan ini akan bermanfaat baik bagi seseorang yang terlibat dalam implementasi ISO 31000 di perusa-

        haan atau institusi mereka sendiri, maupun yang memiliki peran sebagai konsultan  atau asesor  independen  
        untuk ISO 31000

MANFAAT PELATIHAN

PESERTA PELATIHAN
Peserta yang dianjurkan untuk ikut dalam pelatihan intensif:

         Direktur yang membawahi manajemen risiko dan kepatuhan

          Komisaris yang menjadi pimpinan komite audit dan/atau komite pemantau risiko

          Anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko

          Kepala Audit Intern organisasi atau Chief Audit Executive dari organisasi perusahaan

          Konsultan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan pelayanan asesmen risiko untuk berbagai organisasi perusahaan

          Para akademisi yang terlibat dalam pembuatan silabus dan pembelajaran manajemen risiko 

          Risk owner di masing-masing unit atau lini perusahaan 

          Risk champion yang diberikan tanggung jawab dari perusahaan

          Risk officer yang menjalankan penugasan sebagai pelaksana utama koordinasi manajemen risiko 

          Para praktisi dan profesional manajemen risiko

 

(Enterprise Risk Management Academy)



Misi 
Memfasilitasi akselerasi praktik manajemen risiko di Indonesia melalui 

pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke masyarakat 

luas.

Aktivitas
Sebagai pusat edukasi dalam memfasilitasi kegiatan berbagi 

keilmuan dalam hal teori dan praktik manajemen risiko, Dimana 

CRMS Indonesia dalam perjalanannya bekerjasama dan berkolab-

orasi dengan berbagai institusi dan organisasi.

Batununggal Abadi 2 No.72, Bandung 40267, Indonesia

Phone.   (+6222) 87301035

Mobile.   (+62) 81 2222 00 775

Fax.        (022) 7513219

Detail program atau formulir pendaftaran dapat diperoleh melalui 

Website : www.crmsindonesia.org 

Email     : secretariat@crmsindonesia.org
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