
www.crmsindonesia.org

Pelatihan Intensif BERSERTIFIKASI

Diselenggarakan oleh:

Implementasi Manajemen Risiko 

di Industri Asuransi



Pendekatan pelatihan ini akan berupa campuran 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 keterampilan yang cukup 
untuk merencanakan, melakukan, mendukung,dan mengembangkan secara 
berkelanjutan implementasi ISO 31000 di organisasi mereka.

Untuk memastikan efektifitas dan kualitas pelatihan, proses pembelajaran akan dipimpin oleh 
para ahlii dalam penerapan ISO 31000 yang memiliki rekam jejak reputasi dan prestasi yang 
relevan. Mereka akan membimbing para peserta secara intensif dan memberikan perhatian 
khusus untuk setiap individu selama proses pembelajaran berlangsung sehingga para peserta 
dapat memperoleh manfaat dari pelatihan ini secara optimal.
 
Pelatihan ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi para 
profesional manajamen risiko di bidang asuransi yang sudah sarat pengalaman, maupun bagi 
peserta yang baru memulai karir mereka dalam bidang manajemen risiko. Para profesional 
yang sudah sarat pengalaman akan memperoleh pengetahuan dan bandingan tentang 
bagaimana ISO 31000 dapat menjadi budaya dalam keseluruhan proses manajemen risiko di 
organisasi mereka, dan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang terikutkan dalam 
mewujudkan hal tersebut. Bagi peserta yang memiliki pengalaman terbatas dalam manajemen 
risiko terpadu, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk 
mengimplementasikan ISO 31000 secara sistematis di organisasinya.
 
Workshop ini akan lebih fokus kepada praktik implementasi manajemen risiko berbasis ISO 
31000 di perusahaan asuransi (dengan merujuk kepada POJK No.44/POJK 05/2020 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank), sehingga hal-hal 
fundamental mengenai ERM berbasis ISO 31000 sebagai dasar pengimplementasian bukan 
menjadi fokus utama dari workshop ini. Karena itu workshop ini merupakan kelanjutan dari 
ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko – ERM Fundamental

Helping You Through the 
Uncertainty

Pelatihan selama tiga hari yang dimulai dengan pemaparan prinsip, kerangka kerja 
dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, dilanjutkan dengan bagaimana 
melaksanakan dan mengimplementasikan manajemen risiko berbasis ISO 31000 
secara sistematis dan praktis di perusahaan asuransi.



Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG

Dr Antonius Alijoyo adalah prinsipal CRMS Indonesia yang juga seorang profesional 

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 Pengarah Teknologi Informasi dan 

Manajemen Risiko BEI (Bursa Efek Indonesia), Anggota Komite Audit PT Indokordsa 

Tbk. Beliau juga menjabat sebagai 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 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 dan praktisi manajement risiko. Selain itu 
juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis 
dengan para peserta.

Catatan :
Host/Fasilitator dapat berubah sewaktu-waktu

HOST



MANFAAT PELATIHAN

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko: QCRO - QRGP

Pendekatan  yang  interaktif  dengan  fasilitator unggulan dalam bidang ERM (Enterprise Risk Managment) 
akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh proses pembelajaran yang 
mengedepankan berbagi  pengalaman  tentang bagaimana penerapan manajemen risiko dalam suatu 
perusahaan asuransi secara efektif dan praktis.

Setelah sukses mengikuti seluruh proses pelatihan, peserta akan memperoleh Certificate of 
Accomplishment dalam  menyelesaikan  pelatihan  dengan  baik  untuk  pemahaman  bagaimana 
mengimplementasikan ISO 3100 di sebuah perusahaan asuransi. 

Sertifikat  tersebut  adalah  bentuk pengakuan bahwa seseorang telah memahami sepenuhnya hal-hal 
yang terkait  dengan  bagaimana  menerapkan  ISO 31000, dan memiliki kompetensi yang cukup untuk 
berperan serta dalam memulai maupun mengawal implementasi ISO 31000 di perusahaan asuransi.

Peserta pelatihan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan, mendapat kesempatan untuk mengikuti 
program sertifikasi QCRO (Qualified Chief Risk Officer) atau QRGP (Qualified Risk Governance 
Professional) dari LSP MKS, Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Nomor: BNSP-LSP-628-ID serta telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) dengan Nomor:LSP-015-IDN. QCRO diperuntukan bagi senior manajemen (Vice President, 
General Manager) atau posisi manajemen senior lainnya di organisasi. Sedangkan QRGP diperuntukan 
bagi organ tertinggi perusahaan (Direksi,Dewan Komisaris) atau yang menjalankan fungsi eksekutif dan 
fungsi pengawasan organisasi.

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
Mitra Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit berbasis risiko
Konsultan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan pelayanan asesmen risiko untuk berbagai 
organisasi perusahaan
Para praktisi dan profesional manajemen risiko terutama yang sudah menyandang sertifikasi profesi  
manajemen risiko
Para akademisi yang terlibat dalam pembuatan silabus dan pembelajaran manajemen risiko 
Peserta  yang  telah  pernah  mengikuti  program  pelatihan  ISO 31000  Standar  Internasional  
Manajemen Risiko – ERM Fundamental

PESERTA PELATIHAN



Misi

Memfasilitasi akselerasi praktik Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, 
dan Keberlangsungan di Indonesia melalui pengembangan keilmuan dan 
inisiatif untuk berbagi ke masyarakat luas.

Aktifitas

Kontak:

Registrasi

Sebagai pusat edukasi yang memfasilitasi berbagai kegiatan serta inisiatif 
dalam rangka berbagi keilmuan Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, 
dan Keberlangsungan baik untuk komunitas praktisi maupun akademisi.

Klik Disini

Atau pindai QR code

bit.ly/rm-insurance

Jl Batununggal Asri No. 18, Bandung
Phone: (+62)22 8730 1035
Mobile: (+62)811 22 333 075 
Email: secretariat@crmsindonesia.org
www.crmsindonesia.org

http://www.crmsindonesia.org/registration/iso-31000-series-3-risk-management-implementation/

