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Manfaat implementasi GRC
Yang Efektif Bagi Organisasi

Lingkungan organisasi menjadi semakin besar dan kompleks sehingga 
pendekatan tradisional terhadap manajemen risiko dan audit internal 
perlu dioptimalkan secara menyeluruh agar tetap efektif. 

Konsep GRC (Governance-Risk-Compliance)  atau combined assurance mengharus-
kan organisasi untuk mempunyai pandangan terintegrasi dan menyeluruh ter-
hadap tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, kepatuhan dan kepastian 
untuk bertahan dan berkembang di dunia modern.   

Latar Belakang

Pelatihan ini hari dirancang berdasarkan pengalaman praktis dari praktisi yang 
telah berpengalaman di bidangnya.  Melalui studi kasus yang realistis mengenai 
penerapan GRC terintegrasi, peserta akan memperoleh manfaat tentang 
bagaimana membangun GRC, memantau hasilnya dan melaporkan hasil yang 
sesuai kepada manajemen.  

Manfaat Pelatihan



 

Merencanakan dan menerapkan integrasi sistem tata kelola, manajemen risiko, dan manajemen 
kepatuhan dalam penerapan GRC (Governance -Risk Management-Compliance) organisasi

Menerapkan  tata kelola  perusahaan yang baik (good corporate governance)

Menerapkan tata kelola sektor publik yang baik (good public governance)

Mengaplikasikan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko

Merancang struktur tata kelola risiko

Merancang peran dan akuntabilitas direksi dan dewan komisaris yang mendorong 
kepemimpinan manajemen risiko

Merancang dan menerapkan sistem manajemen kepatuhan organisasi

Membangun budaya kepatuhan dan etis dalam sistem manajemen kepatuhan

Corporate Secretary
Manajer dan anggota divisi atau departemen 
manajemen risiko, tata kelola, kepatuhan, 
dan/atau audit

Praktisi dan profesional, termasuk konsultan 
di bidang manajemen risiko, tata kelola, 
kepatuhan, dan/atau audit
Akademisi
Para pimpinan dan praktisi audit internal

Peserta

Silabus
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Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh host atau fasilitator ahli 
dari CRMS.   

Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman prak-
tis dengan para peserta.

Jeffrey S. Siregar

Jeffrey S. Siregar saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Direktur Eksekutif Komite 

Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Berpengalaman lebih dari 

15 tahun sebagai Direktur Eksekutif pada organisasi/lembaga di 

bidang governance. Beliau banyak membantu perusahaan, baik 

BUMN, Swasta dan BUMD dalam penerapan governance, risk 

management dan compliance. Beliau memiliki sertifikasi kompe-

tensi berlisensi BNSP di bidang governance dan compliance, serta 

sertifikasi asesor kompetensi BNSP. Selain itu, beliau juga Ang-

gota Tim Perumus “Pedoman Umum Governansi Korporat Indo-

nesia”, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); Kontribu-

tor “Kumpulan Studi Kasus Manajemen Risiko di Indonesia”, Indo-

nesian Risk Management Professionals Association (IRMAPA); dan 

Anggota Tim Penyusun “Panduan Komite Audit: petunjuk praktis 

pengawasan yang efektif oleh Komite Audit”, Ikatan Komite Audit 

Indonesia (IKAI). 

Victor Riwu Kaho

Victor Riwu Kaho adalah profesional bidang GRC (Governance, Risk 
Management, dan Compliance), yang juga berperan sebagai senior 
trainer dan konsultan CRMS, serta saat ini menjabat sebagai 
Komisaris Independen di sebuah Badan Usaha Milik Daerah 
bidang penjaminan kredit. Beliau juga adalah Sekretaris Jenderal 
Asosiasi GRC.

Beliau telah menangani proyek GCG sejak tahun 2002 baik di 
sejumlah BUMN, maupun Non-BUMN; serta membantu           
penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 di berbagai 
perusahaan besar.

Catatan:
Host/Fasilitator/Pembicara dalam pelatihan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu.

Host
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Pendaftaran :

Klik Disini

bit.ly/crms-grc

atau pindaiREGISTRASI

Sebagai bentuk nyata komitmen Asosiasi GRC dalam mendukung pengembangan dan pelaksanaan 
GRC di organisasi, Asosiasi GRC Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Governance Risk 
Management Compliance (LSP GRC). LSP GRC saat ini sedang mengajukan untuk memperoleh 
Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 
Ketiga. 

Program sertifikasi bidang GRC (Governance, Risk Management, Compliance) terintegrasi terdiri dari 
3 skema, yaitu: Certified GRC Oversight Professional (CGRCOP), Certified GRC Executive Officer 
(CGRCEO), dan Certified GRC Professional (CGRCP). 

Tentang Lembaga Serti�kasi Profesi 
Governance Risk Management Compliance (LSP GRC)

Kepala Departemen/Manager, Penyelia (Supervisor), atau sederajat.
Administrator/Eselon 3/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris Dinas/Ahli 
Muda, Pengawas
         

Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, berkesempatan untuk 
mengikuti program sertifikasi CGRCP (Certified GRC Professional).*
Sertifikasi pada skema CGRCP diperuntukan bagi para personil yang 
menjalankan fungsi pelaksanaandalam bidang GRC organisasi, 
diantaranya:

Serti�kasi CGRCP (Certi�ed GRC Professional)

*) Syarat dan ketentuan berlaku

https://crmsindonesia.org/registration/implementing-grc/


Misi

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

Aktifitas

Kontak:

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.

Jl Batununggal Asri No. 18, Bandung 40267
Phone: (+62)22 8730 1035
Mobile: (+62)811 22 333 075 
Email: secretariat@crmsindonesia.org
www.crmsindonesia.org


