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Sinopsis

Pengambilan keputusan berbasis risiko merupakan proses untuk memastikan bahwa keputusan 
yang diambil adalah keputusan yang optimal, mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin 
terjadi, konsisten dengan tujuan dan persepsi awal dari mereka yang terlibat, serta dalam 
prosesnya juga memastikan bahwa semua informasi yang tersedia telah dipertimbangkan. 
Dengan melakukan proses pengambilan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko, 
maka diharapkan organisasi dapat lebih siap dan antisipatif ketika menjalankan apapun 
keputusan yang akhirnya dipilih tersebut dan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 
organisasi secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman 
dan pengalaman dalam membuat keputusan berbasis risiko serta memperoleh gambaran 
bagaimana meningkatkan proses pengambilan keputusan secara lebih komprehensif dan 
inklusif dalam proses bisnis yang bersifat stratejik maupun operasional.
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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 praktis dengan para peserta.

Dr. Antonius Alijoyo adalah seorang ahli di bidang Strategic Management, Corporate 
Governance, Corporate Finance, dan Enterprise Risk Management. Beliau memiliki 
pengalaman sebagai komisaris independen dan ketua atau anggota dewan komite 
selama 15 tahun terakhir, serta sebagai dosen di program sarjana dan pasca sarjana 
selama 25 tahun terakhir.  Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan asosiasi 
bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan: Founder dan Principal CRMS; 
Ketua Komisi Teknis 03-10 SNI:ISO 31000 Badan Standardisasi Nasional Indonesia; 
Anggota Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia; Ketua ERM Academy; Ketua 
Dewan Pengawas IRMAPA dan ICoPI.

Host

Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG

Fadjar Proboseno adalah Master Trainer sekaligus Technical Advisor di Center for 
Risk Management and Sustainability (CRMS). Sebelumnya beliau berkarir di PT 
Astra Internasional sebagai Manajer Departemen Risk Advisory dan Manajer Audit 
Internal. Pengalamannya dalam implementasi manajemen risiko dan audit di 
berbagai industri selama 15 tahun membuatnya memiliki keahlian yang lengkap 
dalam penggunaan standar manajemen risiko serta penerapan audit. Beliau juga 
merupakan konsultan independen yang telah mengimplementasikan manajemen 
risiko di berbagai jenis industri diantaranya, Oil and Gas, Manufaktur, Jasa Keuangan 
dan Lembaga Negara.

Fadjar Proboseno, ERMCP, QRGP

Ridwan Hendra adalah CEO (Chief Executive Officer) CRMS (Center for Risk Management 
and Sustainability) Group, Ketua Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), 
sekaligus Anggota Komisi Teknis 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan 
Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selain itu, beliau juga aktif sebagai asesor sertifikasi 
di Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera dan berperan sebagai Komisaris 
dan Konsultan di WIM Consult. Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai konsultan 
independen dan General Manager (GM) sebuah perusahaan sebuah perusahaan swasta 
yang bergerak di bidang Jasa Konsultasi, Inspeksi Teknis & Penyedia Pelatihan (Training 
Provider). Beliau pernah berkontribusi dalam proyek-proyek terkait pendampingan 
penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di berbagai perusahaan baik 
BUMN maupun privat.

Ridwan Hendra, ERMCP, CERG

Catatan: fasilitator pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu.



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.
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