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.
Indra Saﬁtri, SH., CRMP, QIA

Indra Saﬁtri, SH., CRMP, QIA berpengalaman dalam
pemberian jasa hukum, khususnya tentang transaksi
keuangan dan securities litigation. Beliau duduk sebagai
salah seorang arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia sejak tahun 2003. Pernah menjadi anggota
Sub Komisi E tentang “Pengembangan Hukum Dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi” di Komisi Hukum Nasional (KHN). Aktif dalam
kegiatan advokasi dan konsultasi tentang penerapan prinsip Good
Corporate Governance di Indonesia yang antara lain menjadi konsultan
Klinik GCG Kamar Dagang Industri – Kadin, Tim Asesmen Penerapan GCG
di Indonesia dari World Bank (2009). Beliau adalah anggota Dewan Pendiri
Pusat Studi Hukum Keuangan, Investasi dan Pasar Modal, Anggota Dewan
Pengawas Lembaga Sertiﬁkasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR),
Anggota Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Anggota DPN
Perhimpunan Advokat Indonesia-PERADI.
Indra Saﬁtri memiliki pengalaman luas dalam membantu berbagai pihak
menangani risiko legal di organisasi mereka terutama yang berlatar
belakang industri energi dan dan pertambangan, baik untuk perusahaan
yang bersifat holding maupun yang bersifat operasional. Beliau adalah
lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jurusan Hukum Internasional Publik, dan merupakan advokat dan founder di ﬁrma hukum Saﬁtri
& Partners. Memiliki STTD dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK), dan spesialisasi di bidang hukum pasar modal
serta merupakan anggota dan pengurus Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal.

Dr. Hj. Ratna Januarita, SH., LL. M., MH.

Dr. Hj. Ratna Januarita, SH., LL.M, MH berpengalaman
dalam pemberian jasa hukum, khususnya tentang
hukum korporasi yang berkaitan dengan penerapan
Good Corporate Governance. Beliau merupakan board
member dari Komite Nasional Kebijakan Governance,
Sub-Komite Bidang Korporasi sejak tahun 2004. Aktif
sebagai konsultan independen spesialisasi dalam Corporate Governance
sejak tahun 2005 dan pernah mengerjakan beberapa kegiatan bertema
GCG-related, antara lain di PT. INTI, FK-SPI Jabar-Banten, PT. Dirgantara
Indonesia, PT. Nusantara Turbin, PT. WIKA, MenKo Perekonomian.
Dr. Hj. Ratna Januarita merupakan akademisi dan advisor yang banyak
dilibatkan dalam memberikan pembekalan ilmu bagi para calon komisaris
dan direktur yang berkaitan dengan risiko legal korporasi dan Corporate
Governance. Beliau merupakan salah satu penulis buku Pedoman
Nasional Good Corporate Governace (tahun 2006), yang dikeluarkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance. Beliau memperoleh gelar sarjana
hukum dari Universitas Padjajaran - Bandung, pasca sarjana spesialisasi
hukum perusahaan dari Monash University – Melbourne dan pasca
sarjana bidang kajian utama hukum bisnis dari Universitas Padjadjaran –
Bandung, serta memperoleh gelar doktoral ilmu hukum dari Universitas
Padjadjaran – Bandung.
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SINOPSIS
Pengelolaan dan penanganan risiko legal yang buruk
dapat berakibat fatal bagi kesejahteraan dan pertumbuhan suatu perusahaan, dan bahkan dapat menjadi
bencana yang mengancam kelangsungan perusahaan.
Umumnya orang tidak merasakan pentingnya peran
‘legal risk management’ yang sistematis dan efektif
sampai mereka mengalami permasalahan serius
akibat pengelolaan risiko legal yang tidak optimal.
Pelatihan ini didisain untuk memberikan pemahaman sistematis
mulai dari deﬁnisi dan cakupan risiko legal, sumber-sumber
risiko legal, sampai dengan pengelolaan dan penanganan risiko
legal beserta pendalamannya melalui beberapa studi kasus.
Contoh praktis akan diberikan dalam setiap sesi yang disertai
dengan ‘lesson-to-learn’ yang dapat bermanfaat bagi peserta
dalam mempertajam pengelolaan risiko legal di perusahaan
mereka nanti.
Sebagai pelengkap, ada sesi khusus berbentuk forum diskusi
terbuka yang dapat dimanfaatkan peserta untuk bertukar
pandangan dan pendapat dengan narasumber mengenai risiko
legal spesiﬁk yang dihadapi oleh peserta terkait dengan konteks

Jadwal Pelatihan
Hari Pertama

Manfaat Pelatihan
Pemahaman fundamental tentang arti dan cakupan risiko
legal.
Pemahaman tentang sumber-sumber risiko-risiko legal di
Indonesia.
Pemahaman tentang bagaimana melakukan identiﬁkasi
risiko legal dalam konteks proses manajemen risiko

Hari pertama ditujukan untuk memberikan pemahaman fundamental tentang risiko legal, sumber-sumber risiko legal secara umum, dan
bagaimana
melakukan
asesmen
serta
langkah-langkah pengelolaan dan penanganan
risiko legal secara umum di korporasi. Bahasan
juga akan ditinjau dari keterpaduan pengelolaan
dan penanganan risiko legal perusahaan dengan
Enteprise Risk Management yang sudah ada atau
akan ada di perusahaan.
08.00 – 08.30 : Pendaftaran ulang

terpadu perusahaan.

08.30 – 08.45 : Pembukaan: Risiko Legal dan ERM

Pengalaman praktis melalui contoh-contoh risiko legal

08.45 – 10.30 : Dasar dan Cakupan Risiko Legal

dalam konteks hukum di Indonesia.
Memperoleh tip-tip praktis tentang bagaimana melakukan
asesmen risiko legal.
Pendalaman tentang risiko legal yang terkait dengan

10.45 – 12.30 : Sumber-sumber Risiko Legal
13.30 – 15.00 : Asesmen Risiko Legal
15.15 – 16.30 : Studi Kasus dan Diskusi terbuka Risiko Legal dan penanganannya

penerapan Good Corporate Governance di perusahaan.

dan situasi organisasi dimana mereka berkarya.

Memperoleh kesempatan berdiskusi dengan para

Pelatihan akan diberikan oleh dua narasumber ahli hukum bidang
korporasi yang telah menangani berbagai peristiwa risiko legal di
Indonesia, yaitu Bapak Indra Saﬁtri, SH, CRMP dan Ibu Dr. Hj. Ratna
Januarita, SH., LLM., MH.

saat ini oleh peserta dalam organisasi mereka.

narasumber untuk kasus-kasus risiko legal yang dihadapi

Peserta
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Anggota Komite Pemantau Risiko dan atau Komite Audit
Corporate Secretary dan Corporate Legal Oﬃcer
Manajer dan anggota departemen atau bagian Manajemen
Risiko
Ketua dan anggota Audit Internal perusahaan
Manajer operasional atau staﬀ yang terkait dengan
pemastian ‘Compliance’ di perusahaan
Manajer lini yang membutuhkan pemahaman tentang risiko
legal
Praktisi dan Profesional di bidang Manajemen Risiko
Korporasi

Hari Kedua
Hari kedua lebih menitikberatkan pembahasan
tentang risiko legal yang terkait dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang senantiasa menjadi
isu penting di ranah hukum. Bahasan juga akan
ditinjau dari keterpaduan pengelolaan dan pengangan risiko legal perusahaan dengan Good Corporate
Governance di perusahaan.
08.15 – 10.00 : Kaitan antara risiko legal dengan
Good Corporate Governance
10.15 – 11.30 : Studi kasus - Risiko legal korporasi
13.00 – 14.45 : Studi kasus - simulasi (role play)
15.00 - 16.30 : Diskusi interaktif hasil/pembelajaran simulasi

