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Deiselenggarakan oleh:

Bekerja sama dengan:

Antonius Alijoyo, CPRM, ERMCP, CERG, CFE, 
CGEIT, CCSA, CRMA

Dr. Antonius Alijoyo adalah seorang ahli yang memiliki 
pengalaman kerja lebih dari 25 tahun di berbagai industri 
sebagai eksekutif senior, board member, dan partner 
senior berbagai organisasi yang besar, diantaranya di 

Unilever Indonesia, Jaya Group, British American Tobacco Indonesia, AAJ 
Associates/RSM International, Commonwealth Bank Indonesia, dan salah  
satu  perusahaan Asuransi terkemuka di dunia.

Sampai Desember 2014, beliau mendedikasikan waktunya sebagai 
Anggota Independen Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan dan Steering 
Committee Indonesia Stock Exchange - IT and Risk Management. Saat ini 
beliau juga berperan sebagai Komisaris Independen di perusahaaan 
Asuransi terkemuka di Indonesia. Sebelumnya beliau memiliki pengala-
man yang luas sebagai Komisaris Independen dan Chairman/Anggota 
Komite Audit/Pemantau Risiko perusahaan di berbagai industri diantaran-
ya adalah perbankan dan jasa keuangan lainnya, Group 
Manufacturing, Consumer Goods, Construction and Development, dan 
Industri Otomotif. 

Beliau juga aktif di beberapa Asosiasi Profesional baik Institusi Interna-
sional maupun Nasional, serta terlibat dalam beberapa organisasi 
non-profit yang mendukung praktik GCG dan manajemen risiko di 
Indonesia.

Fadjar Proboseno, ERMCP

Fadjar Proboseno adalah Technical Adviser Center for 
Risk Management Studies Indonesia. 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 diantaranya, Oil and Gas, Manufaktur, Jasa 
Keuangan dan Lembaga Negara.

Beliau memiliki latar belakang yang bervariasi diantaranya pernah 
mengambil pendidikan dan bekerja di  Amerika Serikat dan juga merupa-
kan praktisi dalam manajemen bisnis dan teknologi informasi. Beliau 
merupakan lulusan Universitas Satya Wacana Jurusan Ekonomi Manaje-
men, dan memegang gelar profesional sebagai ERMCP (Enterprise Risk 
Management Certified Professional) dari ERMA. Diselenggarakan oleh :

Risk Management Service Provider of the Year

Batununggal Abadi 2 No.72, 
Bandung 40267, Indonesia
Phone.   (+6222) 87301035
Mobile.   (+62) 81 2222 00 775
Fax.        (022) 7513219

Website : www.crmsindonesia.org 
Email     : secretariat@crmsindonesia.org

CRMS Indonesia

Host

Program  ini  akan  didampingi  serta  difasilitasi  oleh  Host  
beserta  dengan  fasilitator  ahli  lainnya dari CRMS Indonesia. 
Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk 
berbagi pengalaman praktis dengan para peserta.



Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemaha-
man tentang konsep Key Risk Indicators (KRIs) yang 
dalam penggunannya dapat mendeteksi peningkatan 
probabilitas terjadinya peristiwa risiko yang dapat 
menggagalkan pencapaian sasaran. Berdasarkan 
informasi tersebut, organisasi dapat menetapkan 
perlakuan risiko yang efektif sedini mungkin guna 
memastikan profil risiko organisasi tetap dalam 
ambang batas toleransi organisasi.

Penentuan KRIs bertujuan untuk mengidentifikasi metriks yang 
relevan terhadap potensi risiko yang mungkin berdampak pada 
pencapaian sasaran kinerja atau Key Performance Indicators 
(KPIs). Dalam menentukan KRIs, dibutuhkan pemahaman yang 
kuat mengenai keterkaitan antara sasaran kinerja organisasi dan 
kegiatan yang berhubungan dengan peristiwa risiko yang dapat 
mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. 

Dalam pelatihan ini, peserta akan dilibatkan secara interaktif 
dalam penentuan KRIs yang efektif, yaitu KRIs yang terukur dan 
akurat serta mencerminkan dampak negatif yang dapat 
memperngaruhi KPIs organisasi. Hal ini diperlukan guna memas-
tikan terciptanya integrasi antara proses manajemen risiko bagi 
pencapaian sasaran kinerja (target KPIs).

SINOPSIS

    Manfaat Pelatihan

Peserta akan memperoleh pemahaman secara 
mendalam tentang apa itu Key Risk Indicators (KRIs) 
dan peranannya dalam manajemen risiko korpora-
si, serta bagaimana melakukan proses penentuan 
dan pengembangan KRIs. Peserta akan dilibatkan 
dalam eksplorasi untuk mampu menggunakan KRIs 
sebagai leading indicator dalam memastikan keber-
hasilan pencapaian sasaran kinerja atau Key Perfor-
mance Indicators (KPIs). Melalui simulasi dan berb-
agai latihan praktis, peserta diharapkan dapat men-
dalami bagaimana pengintegrasian antara proses 
manajemen risiko dengan pencapaian sasaran 
kinerja (target KPIs) yang menjadi tanggung jawab 
peserta di tempa mereka bekarya.

    Peserta

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Anggota Komite Pemantau Risiko dan atau 
Komite Audit
Corporate Secretary
Manajer dan anggota departemen atau bagian  
Manajemen Risiko 
Ketua dan anggota Audit Internal perusahaan
Manajer operasional atau staf yang bertugas 
menangani suatu proyek di perusahaan
Praktisi dan profesional di bidang manajemen 
risiko korporasi

Hari Pertama

08.00–08.30 : Pendaftaran ulang
08.30–08.45 : Pembukaan
08.45–10.30 : Dasar dan Cakupan Risiko
10.4 –12.30  : Pemahaman Dasar - KRI
13.30–15.00 : Identifikasi dan Penetapan KRI - 
                         Simulasi
15.15–16.30 : Pemahaman - Early Warning System

Hari Kedua

08.15–10.00  : Integrasi Manajemen Risiko  
                          dengan Manajemen Kinerja
10.15–11.30  : Membangun Early Warning  
                         System dengan KRI
13.00–14.45  : Studi Kasus - Simulasi
15.00-16.30   : Diskusi interaktif hasil/pembela
                          jaran simulasi

     Jadwal Pelatihan


