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Manajemen organisasi di berbagai tingkatan (Pemilik Risiko pada 1st Line of Defense);
Risk Officer (pihak yang ditunjuk untuk membantu Pemilik Risiko dalam hal pengelolaan
risiko pada unit kerja / 1st Line of Defense);
Personil unit kerja manajemen risiko (pada 2nd Line of Defense);
Auditor internal (pada 3rd Line of Defense), serta;
Konsultan, akademisi, trainer di bidang manajemen risiko.

Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat dalam model 3
Lines of Defense dari berbagai sektor/industri dalam melaksanakan Komunikasi & Konsultasi
Manajemen Risiko, seperti:

Charles R. Vorst
Sekretaris Jenderal IRMAPA

Technical Adviser CRMS Indonesia
 

Komunikasi dan konsultasi dalam konteks umum dan Manajemen Risiko berbasis
ISO 31000
Rehat kopi
Komunikasi dan Konsultasi Tertulis yang Efektif dalam Manajemen Risiko
Istirahat
Komunikasi dan Konsultasi Lisan yang Efektif dalam Manajemen Risiko

Ivan Lanin
Direktur LinguaBahasa

AGENDA

Salah satu pihak kunci dalam penerapan manajemen risiko
adalah manajemen puncak. Mereka memiliki tugas yang penting
yaitu mengambil keputusan, dan bukan sembarang keputusan,
melainkan keputusan yang tepat. Di satu pihak, pengambilan
keputusan dalam manajemen risiko membutuhkan informasi
terbaik yang tersedia. Namun ketersediaan informasi saja
tidaklah cukup tanpa disertai kemampuan untuk
menyampaikannya secara efektif.
 
Penyampaian informasi ini sebagai proses ‘Komunikasi dan
Konsultasi’ dalam ISO 31000. Proses ini harus berlangsung secara
efektif karena keliru dalam mengomunikasikan dan atau
mengonsultasikan informasi dapat memicu persepsi yang keliru
dan pada akhirnya memengaruhi kualitas keputusan yang
diambil. Adalah tugas seluruh pihak pada tiap lini pertahanan
dalam model 3 Lines of Defense untuk mengomunikasikan dan
mengonsultasikan informasi terkait manajemen risiko kepada
manajemen puncak, maupun kepada pihak internal lainnya.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, pelatihan ini didesain untuk
membangun pemahaman manajemen organisasi mengenai
komunikasi dan konsultasi manajemen risiko yang efektif guna
mendukung efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko.

Ragam bentuk komunikasi dan konsultasi dapat
digunakan;
Struktur komunikasi dan konsultasi yang efektif;
Persiapan yang diperlukan untuk komunikasi dan
konsultasi
Membangun keterlibatan para pihak dalam komunikasi
dan konsultasi;
Faktor penentu keberhasilan & kegagalan komunikasi
dan konsultasi, serta banyak lainnya.

Pelatihan ini menyediakan informasi dan diskusi seputar
komunikasi dan konsultasi yang efektif guna mendukung
efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

08.30—10.00
  
 10.00—10.15      
10.15—12.00 
12.00—13.15 
13.15—15.00   
     


