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Ketidakpastian yang semakin tinggi dan semakin cepat, menyebabkan dikeluarkannya aturan 

dan regulasi baru yang semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak bagi fungsi 

kepatuhan di organisasi karena semakin banyaknya aktifitas kepatuhan, semakin besar biaya 

mengelola kepatuhan dan akhirnya diperhitungkan sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Di 

sisi lain, apabila fungsi kepatuhan diabaikan, tidak ada yang memiliki pandangan dari apa yang 

terjadi di keseluruhan organisasi yang menyebabkan kekurangan pengendalian internal yang 

tidak teridentifikasi dan peluang bagi munculnya masalah ketidakpatuhan bahkan masalah 

hukum bagi perusahaan.

Sistem dan budaya Kepatuhan yang terintegrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi 

situasi tersebut diatas. Budaya kepatuhan harus ditetapkan dari puncak organisasi dan akan 

mengatur perilaku bisnis organisasi. Manajemen senior harus beralih dari pemikiran tentang 

kepatuhan terutama sebagai pusat biaya menjadi secara aktif mengelola kepatuhan dalam 

membantu usaha perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pemahaman mengenai pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan bagi 

pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi. 

Pemahaman fundamental mengenai ISO 19600 dan bagaimana menerapkan serta mengukur 

penerapan manajemen kepatuhan dalam organisasi  

Pengalaman praktis melalui studi kasus manajemen kepatuhan yang relevan bagi organisasi 

Indonesia

Wawasan praktis bagaimana membangun budaya kepatuhan dan etika di dalam perusahaan.

Kesempatan berdiskusi dengan para narasumber untuk membahas topik dan isu mengenai 

pengelolaan kepatuhan yang dihadapi saat ini oleh peserta dalam organisasi mereka.

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
Corporate Secretary
Pimpinan dari fungsi kepatuhan dan/atau hukum dari perusahaan
Konsultan/akademisi di bidang hukum dan/atau kepatuhan maupun GRC

MANFAAT

PESERTA



-

Susunan Kegiatan

Hari ke-1 Hari ke-2 

8:00 -  8:30 Registrasi Ulang dan Pembukaan  

8:30  -  10:00 Kepatuhan dalam konteks GRC  
Modul ini akan mengeksplorasi praktik 
terbaik dari pendekatan Tata Kelola-
Manajemen Risiko-Kepatuhan terintegrasi 
dan bagaimana praktik kepatuhan 
berperan penting dalam implementasi 
Tata Kelola-Manajemen Risiko-Kepatuhan 
terintegrasi di organisasi. 

Pengukuran Efektifitas Manajemen 
Kepatuhan yang Efektif 
Modul ini akan berpusat pada pendekatan 
praktis untuk meninjau keefektifan sistem 
manajemen kepatuhan  

10:00 - 10:15 Morning Coffee Break Morning Coffee Break 

10:15 - 12:00 Kepatuhan & Peran dari Manajemen 
Puncak 
Tinjauan tentang sistem manajemen 
kepatuhan dan manfaatnya bagi 
organisasi. Modul ini akan fokus pada 
fungsi dan tanggung jawab utama Dewan 
dalam menjalankan sistem manajemen 
kepatuhan yang efektif. 

Manajemen Kepatuhan & Audit 
Internal 
Modul ini akan membahas interkoneksi 
antara Audit Internal dan fungsi 
Kepatuhan dan bagaimana mengawasi 
kedua fungsi ini dari perspektif Komite 
Audit. 

12:00 -  1 3:00 Istirahat Makan Siang Istirahat Makan Siang 

   :13 00 -  15:00  Aspek Fundamental Manajemen 
Kepatuhan – ISO 19600:2014 
Gambaran standar internasional untuk 
menerapkan sistem manajemen 
kepatuhan, ISO 19600. Modul ini akan 
membahas setiap klausul sistem 
manajemen kepatuhan berbasis ISO 
19600. 

Profesional Kepatuhan: 
Dinamika Etika & Integritas 
Modul ini akan fokus pada hubungan 
antara pemangku kepentingan internal 
dalam memastikan sistem manajemen 
kepatuhan berfungsi dengan baik. Juga, 
ikhtisar tentang cara membuat dan 
menerapkan kode etik yang 
menumbuhkan budaya kepatuhan yang 
efektif. 

   15:00 -  15:30 Afternoon Coffee Break Afternoon Coffee Break 

15:30 -  17:00 Impelemntasi Program Kepatuhan 
Modul ini akan berfokus pada bagaimana 
membangun program implementasi 
manajemen kepatuhan yang baik dalam 
suatu organisasi 

Pembahasan & Simulasi Praktis 
Diskusi studi kasus dan permainan peran 
untuk memberikan peserta pengalaman 
langsung dalam menggunakan toolkit 
kepatuhan dalam kasus bisnis yang 
realistis. 

 

Catatan: Susunan kegiatan ini masih dapat mengalami perubahan dan penyesuaian tanpa pemberitahuan terlebih dulu.



Host

Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh host atau fasilitator ahli dari CRMS Indonesia. 
Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan 
para peserta

Dr. Antonius Alijoyo adalah ketua dewan pengawas ICoPI dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai manajer senior, 

direktur, komisaris, penasihat, dan konsultan. Selain itu, beliau juga pengajar di berbagai program pasca sarjana untuk 

bidang keuangan perusahaan, manajemen strategik, tatakelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Saat ini beliau adalah komisaris PT AIG Indonesia (AIG) dan PT Tokio Marine Life Indonesia (TMLI) serta anggota komite 

pemantau risiko Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau juga adalah pendiri dan sekaligus prinsipal dari CRMS Indone-

sia (Center for Risk Management Studies), ketua umum IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association) 

serta anggota dewan pengawas Lembaga Komisaris dan DIrektur Indonesia (LKDI).

Sebelumnya beliau adalah anggota dewan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komisaris PT Bank Commonwealth, anggota 

Dewan Pengarah untuk Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta anggota komite audit 

di berbagai perusahaan besar di antaranya PT Indocement Tbk, PT IndoKordsa Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk,

Dr. Antonius Aljoyo memiliki gelar doktor dalam bidang tatakelola, dan memperoleh lebih dari 20 gelar profesi / sertifikasi 

kompetensi di bidang GRC (Governance, Risk Management, dan Compliance) dan audit..

Ir. Leo J. Susilo adalah salah satu konsultan terkemuka di bidang tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan. 

Di samping sebagai prisipal 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 juga anggota Komite 

GCG dan Pemantau Risiko Pupuk Indonesia Holding Company. Saat ini beliau juga aktif mengajar di berbagai program 

pascasarjana di Indonesia untuk subyek tata kelola perusahaan dan manajemen risiko terpadu, serta menjadi anggota 

berbagai organisasi profesional, di antaranya: LKDI (Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia), IKAI (Ikatan Komite Audit 

Indonesia), dan III (Ikatan Insinyur Indonesia).

Beliau adalah penulis buku best seller "Manahemen Risiko berbasis ISO 31000", yang telah menjadi rujukan manajemen 

risiko bagi para praktisi di Indonesia, dan "Governance, Risk Management, and Compliance: Executive's Guide to Risk 

Governance & Risk Oversight".

Latar belakang akademik beliau cukup unik yaitu insinyur teknik dan pemegang ijazah Sarjana Hukum, sehingga beliau juga 

berpengalaman memberikan jasa nasihat hukum korporasi. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman manajerial pada 

tingkat manajemen senior, di antaranya sebagai anggota direksi pada beberpa anak perusahaan Astra Group, Drektur PT 

United Tractor Tbk. dan Komite Audit Bakrie Telecom Tbk.

Dr. Antonius Alijoyo

Ir. Leo J. Susilo
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