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Helping You Through the 
Uncertainty

CRMS memperkenalkan metode baru bernama EMPIRisk 
Simulation. Simulasi ini menggunakan pendekatan belajar 
berbasis permainan simulasi yang menyenangkan dan 
mampu membantu peserta pelatihan dalam 
menerjemahkan atau mengkaitkan materi yang mereka 
pelajari ke dalam sebuah skenario dunia nyata.

Pendekatan ‘game-based simulation’ akan menstimulasi peserta untuk mampu membuat keputusan 
berbasis risiko karena mendorong :

Memaparkan apa itu manajemen risiko dan mengapa itu penting
Mensimulasikan proses manajemen risiko terintegrasi berbasis SNI ISO 31000:2018
Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi
Memperoleh wawasan dari pengalaman penerapan manajemen risiko dari rekan kelas

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
Learn . Practice . Apply 

SNI ISO 31000 GAME-BASED SIMULATION

Pendekatan pelatihan ini adalah kombinasi antara pemberian paparan oleh penyaji materi 
dan dinamika kelas berupa pembahasan studi kasus penerapan manajemen risiko di 
organisasi, simulasi berbasis aplikasi, dan berbagi pengalaman dengan praktisi. Setelah 
mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
yang cukup untuk mendukung implementasi ISO 31000 sebagai standar internasional 
manajemen risiko yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 31000 oleh Badan Standarisasi 
Nasional (BSN) di organisasi mereka. 

Peserta terbiasa berpikir kreatif dalam lingkungan yang interaktif dan menyenangkan
Peserta bereksplorasi dan berkembang selama proses
Peserta berbagi pengalaman dengan para fasilitator yang merupakan pakar dibidang manajemen 
risiko

Bagi peserta dari BUMN, pelatihan ini juga akan selaras dengan peraturan menteri nomor 
PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN.



Agenda

Peserta yang dianjurkan untuk ikut dalam pelatihan ini:

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 Internal organisasi atau Chief Audit Executive dari organisasi
Mitra Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit berbasis risiko
Konsultan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan pelayanan asesmen risiko untuk berbagai organisasi
Para praktisi dan profesional manajemen risiko
Para akademisi yang terlibat dalam pembuatan silabus dan pembelajaran manajemen risiko 
Risk Owner di masing-masing unit atau lini organisasi
Risk Champion yang diberikan tanggung jawab oleh organisasi
Risk Officer yang menjalankan penugasan sebagai pelaksana utama koordinasi manajemen risiko

Session 1 Introduction to ERM
Framework of 

Risk Management 
- Theory

Process of
Risk Management

- Theory Part A

Process of
Risk Management 

- Theory Part B

Risk Management 
Case Study

Risk Management 
Game-Based Simulation

Risk Beyond 2022
International Conference

on ERM*
Ujian Sertifikasi*

Risk Management 
Game-Based Simulation

Introduction to 
SNI ISO 31000

Principles of 
Risk Management 

- Theory

Session 2

Session 3

Session 4

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 & Day 5 Day 6

ERMA RM3: Risk 
Management 

Maturity Assessment

Principles of Risk 
Management - Case Study 
Application, and Exercise

Framework and Process of 
Risk Management - Case 

Study Application, and 
Exercise

Keterangan : Tanpa mengganggu program secara keseluruhan, jadwal di atas dapat berubah antara satu dengan yang lain bilanama dianggap perlu oleh panitia 
dan/atau course leaders.

*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Tim Sekretariat CRMS.

Peserta Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta juga dapat semakin 
memperkaya wawasan dan perspektif manajemen risiko 
dengan mengikuti konferensi internasional manajemen risiko 
terbesar se-Asia Tenggara, Risk Beyond 2022, yang kali ini 
mengangkat tema "Cultivating The Perception: Managing It or 
Being Drifted Away" pada tanggal 8-9 Desember 2022.
Konferensi ini dirancang sebagai wadah bagi para praktisi 
manajemen risiko membahas secara komprehensif berbagai isu 
dan tantangan yang dihadapi organisasi di era digital ini. Acara 
ini memfasilitasi diskusi dan berbagi pengetahuan dengan para 
pembicara dan peserta dari berbagai latar belakang.

THE ANVAYA BEACH RESORT - BALI, INDONESIA 

ORGANIZED BY: SUPPORTED BY:

www.riskbeyond.com



Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG, QCRO, QRGP

Berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai anggota dewan pengawas, direktur 
eksekutif, akademisi, partner, dan penasihat independen. Saat ini beliau adalah 
Komisaris Independen AIG Indonesia (American Insurance Group) dan Tokio Marine 
Life Indonesia (TMLI), sambil mengajar di Universitas Parahyangan Bandung dan 
Sekolah Tinggi Bisnis & Teknologi Informasi (STMIK LIKMI) Bandung. Beliau telah 
memperoleh lebih dari 20 sertifikasi di bidang GRC (Governance, Risk Management, 
and Compliance). Beliau juga merupakan pendiri CRMS (Center for Risk Management 
and Sustainability) dan ERMA (Enterprise Risk Management Academy).

Program  ini  akan  didampingi  serta  difasilitasi  oleh  host dengan  fasilitator  ahli  
lainnya dari CRMS dan praktisi manajemen risiko. Selain itu juga dapat 
mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan para 
peserta.

Catatan : *Host/Fasilitator dapat berubah sewaktu-waktu

HOST

Charles R. Vorst, ERMCP, QCRO, QRGP

Technical Advisor dan Master Trainer Center for Risk Management and Sustainability 
(CRMS); serta Komite Pemantau Manajemen Risiko di PT Pegadaian. Beliau memiliki 
pengalaman di bidang manajemen risiko lebih dari 15 tahun, beserta dengan bidang 
lainnya seperti tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance, atau 
GCG), manajemen kelangsungan usaha (business continuity management, atau 
BCM), audit internal, kepatuhan, serta GRC terintegrasi. Beliau juga menjabat sebagai 
angota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan di Indonesia dan aktif mengajar 
mata kuliah manajemen risiko.

Fadjar Proboseno,  ERMCP, QRMP, QCRO, QRGP

Technical Advisor dan Master Trainer Center for Risk Management and Sustainability 
(CRMS); serta Komite Pemantau Manajemen Risiko di Indonesia Financial Group 
(IFG). Sebelumnya beliau berkarir di PT Astra Internasional sebagai Manajer Departemen 
Risk Advisory dan Manajer Audit Internal. Pengalamannya dalam implementasi manajemen 
risiko di berbagai industri selama 15 tahun membuatnya memiliki keahlian yang lengkap 
dalam penggunaan standar manajemen risiko. Beliau juga merupakan konsultan 
independen yang telah mengimplementasikan manajemen risiko di berbagai jenis industri.

Victor Riwu Kaho, ERMCP, QRGP, CGRCEO, CGRCOP

Managing Partner pada firma konsultan Wimconsult – GRC & Legal Services, dengan 
spesialisasi di bidang governansi, manajemen risiko dan kepatuhan.  Sekaligus juga 
sebagai Technical Advisor dan Master Trainer di Center for Risk Management and 
Sustainability (CRMS). Sejak 2019 menjabat sebagai Komisaris Independen PT 
Jamkrida NTT.  Sebelumnya beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Business 
Risk & GCG PT Angkasa Pura I (Persero). Beliau telah terjun di bidang konsultasi sejak 
tahun 1997, menangani proyek GCG sejak tahun 2002.



SERTIFIKASI PROFESIONAL MANAJEMEN RISIKO

Setelah sukses mengikuti seluruh proses pelatihan, peserta akan memperoleh Certificate of Accomplishment sebagai 
bentuk pengakuan telah memahami sepenuhnya hal-hal fundamantal yang terkait dengan SNI ISO 31000 dan 
memiliki kompetensi yang cukup untuk berperan serta dalam pengimplementasiannya di suatu organisasi.

Pengakuan ini akan bermanfaat baik bagi seseorang yang terlibat dalam implementasi SNI ISO 31000 di perusahaan 
atau institusi mereka sendiri, maupun yang memiliki peran sebagai konsultan atau assesor independen untuk SNI 
ISO 31000.

Pengakuan akan pemahaman SNI ISO 31000 dan keterampilan untuk menerapkannya

Kesetaraan untuk memperoleh dua gelar sertifikasi profesi manajemen risiko
Pelatihan ini mengarah ke program dual sertifikasi yang diterbitkan oleh:

ERMA
(Enterprise Risk Management Academy)

ERMA didirikan sebagai sebuah global learning centre 

bidang Enterprise Risk Management (ERM) berbasis di 

Singapura, yang menyediakan kelas-kelas dan 

sertifikasi ERM, serta memiliki ratusan anggota yang 

tersebar di Amerika, Asia, Australia, Afrika dan Eropa.

LSP MKS
(Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera)

LSP-MKS merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi 

Manajemen Risiko berbasis SNI SNI ISO 31000 dan telah 

memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) bernomor: BNSP-LSP-628-ID.

ERMAP (Enterprise Risk management Associate Professional), 
diberikan oleh ERMA kepada para profesional yang relatif 
belum berpengalaman di bidang Manajemen Risiko 
Perusahaan atau Enterprise Risk Management (ERM), tetapi 
mampu mendemonstrasikan pengetahuan prinsip dasar 
secara komprehensif dan terintegrasi, serta konsep dasar 
yang dibutuhkan dalam mengelola risiko perusahaan 
secara luas.

QRMA diterbitkan oleh LSP MKS untuk para staf di seluruh 
unit kerja, staf penyelia, serta para asisten manajer, yang 
berfungsi sebagai Risk Officer tingkat madya/ Risk 
Champion/ Risk Taking Unit dan mengemban tugas 
pelaksanaan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh 
unit kerjanya, termasuk didalamnya adalah para staf Unit 
Manajemen Risiko tingkat madya yang berperan sebagai 
Risk Analyst bagi organisasi.

ERMCP diberikan oleh ERMA kepada pada profesional 
yang telah berpengalaman cukup baik dibidang 
Manajemen Risiko Perusahaan atau Enterprise Risk 
Management (ERM) dan mampu mendemonstrasikan 
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam 
mengelola ERM, yang minimal terdiri dari: menetapkan 
konteks, mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan 
memantau risiko

Sertifikasi QRMP diterbitkan oleh LSP MKS untuk Pimpinan 
Unit Kerja/Para manajer diseluruh unit kerja, yang berfungsi 
sebagai Risk Owner ditingkatan operasional dan 
mengemban tugas pemastian proses manajemen risiko 
yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya 
adalah manajer Unit Manajemen Risiko yang berperan 
sebagai Risk Consultant bagi organisasi

Catatan:
Peserta ujian sertifikasi harus memenuhi persyaratan tertentu*
Ujian akan dilaksanakan dengan metode tertulis *) Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat CRMS



Misi

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

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.

Aktifitas

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

Untuk Pendaftaran

Klik Disini

atau pindai

bit.ly/ermf-bali-2022

https://crmsindonesia.org/registration/erm-fundamentals-with-dual-certification/?utm_medium=brochure&utm_source=brochure&utm_campaign=brochure-program

