
 
 

 

2-Day Public Training  

 

SNI ISO37001: 2016    

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM   
 

 

Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI 37001:2017 adalah program pelatihan yang 

didesain untuk memperkuat integritas korporasi dengan menggunakan standar internasional untuk 

memahami cara mendeteksi, mencegah dan merespon resiko-resiko penyuapan dan korupsi. 

Training in sangat penting dan secara komprehensif membahas mengenai kebijakan anti-bribery, 

perencanaan dan kontrol operasional, due-dilligence, internal kontrol, aspek investigasi, dan upaya 

pencegahannya. 

 

Setelah pelatihan ini anda akan dapat memahami, menerapkan dan meningkatkan sistem 

kepatuhan atas resiko penyuapan yang mungkin dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan strategi 

bisnis maupun dalam berhubungan dengan berbagai pihak terkait. Setiap peserta akan memiliki 

kemampuan:  

• Memahami kebijakan dan regulasi terkait penyuapan di Indonesia.  

• Mengidentifikasi klausa SNI ISO 37001: 2016 dan menilai resiko penyuapan (Bribery Risk 
Assessment) 

• Mengenali cara dan langkah-langkah dalam membangun dan meningkatkan sistem 

manajemen anti penyuapan di perusahaan. 

Pelatihan ini didesain dengan metode penyampaian yang interaktif, praktis dan menggunakan 

contoh-contoh kasus riil, serta disampaikan oleh Trainer yang berpengalaman dalam topik ini.  

 

Waktu & Tempat: 

Rabu – Kamis, 7-8 November 2018  

Jakarta Selatan (tbc) 
 

Siapa yang perlu mengikuti training ini: 

Senior manajemen, bagian hukum & kepatuhan, bagian sales, marketing & procurement, pimpinan 

lembaga organisasi publik, bagian sumber daya manusia, government relation officer baik dari 

perusahaan nasional maupun multinasional, organisasi publik, dan lembaga nirlaba, 

 

Fasilitas: 

Training Kit, Sertifikat, Lunch & Snack 

 

Investasi: 

Rp. 3.500.000, -/person (Hanya Rp. 1.750.000,-/hari/pax) 

 

MANFAATKAN EARLY BIRD (deadline Pendaftaran dan pembayaran investasi sebelum tanggal 

28 SEPTEMBER 2018) SAVE 25% Rp. 2.625.000,-/person/2hari 

 

 

 

REGISTER 
NOW & 
JOIN US 



Trainer: 

Trainer pelatihan ini seluruhnya adalah pemegang lisensi Certified Lead auditor ISO 37001: Anti-
Bribery Management System (PECB Accreditation) dan memiliki pengalaman praktis di bidang 

anti-korupsi. 

1. Dwi Siska Susanti, SH, MH, Ph.D (Cand.)

Pendiri dan Senior Advisor SustaIN, memiliki pengalaman di bidang antikorupsi, hukum,  investigasi  dan 

riset. Alumni Magister Hukum UI dan saat ini kandidat Ph.D. di National Chengchi University Taiwan. 
Memiliki berbagai sertifikasi seperti Lead Auditor ISO 37001:2016 SMAP, Advokat, Asessor, dan 
Penyuluh Antikorupsi. Berpengalaman menjadi Trainer di berbagai instansi, lembaga penegak hukum 
dan korporasi, serta konsultan untuk lembaga internasional seperti UNODC, GIZ GmbH, dan USAID. 
Berbekal pengalaman dan pengetahuan dari berbagai institusi termasuk FBI di Quantico, Amerika 
Serikat.

2. Nadia Sarah, S.Si, M. Bus (PSM)

Menyelesaikan pendidikan Master di bidang Business (Public Sector Management) di The University of 

Queensland, Australia. Mendirikan dan memimpin SustaIN sejak 2017 dan mendalami sistem 

pencegahan korupsi dan sistem kepatuhan korporasi.  Berpengalaman lebih dari 10 tahun di institusi 

publik seperti Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta konsultan di berbagai lembaga 

internasional, antara lain UNODC, GIZ, USAID terkait training, kebijakan publik, riset, good 

governance, anti-corruption, system review, dan bisnis analis.  

3. Pauline Arifin, SE, M. Comm
Memiliki pengalaman di bidang good governance, anti korupsi dan pelatihan. Merupakan alumna dari Master 

of Commerce Deakin University, Australia dan memiliki sertifikat Senior Anti-Corruption Instructor dari 

BNSP dan LSP KPK. Sebelumnya berkarir di GIZ GmbH selama lebih dari 8 tahun dan bekerja sebagai 

spesialis pendidikan dan pelayanan masyarakat di KPK. Pauline juga merupakan NLP practitioners dan 

aktif berkerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan donor untuk pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan modul pelatihan.  

Pelatihan ini juga tersedia dalam bentuk in-house training. 

HUBUNGI KAMI 

SustaIN (PT. Mitra Juang Mandiri) 

contact@sustain.id 

mailto:contact@sustain.id


 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA PELATIHAN  
 
 
 

 
Nama Peserta :  

Tempat/Tanggal 

Lahir 

:  

Email :  

No. Mobile Phone :  

Perusahaan/Instansi   

Jabatan :  

Motivasi mengikuti 

Pelatihan 

:  

 
 
 
 
Catatan: 

Mohon dituliskan nama lengkap dan/atau gelar yang akan 

digunakan dalam penulisan sertifikat.  

 

Formulir harap dikirim beserta bukti pembayaran pelatihan ke 

contact@sustain.id  

 
Sampai Jumpa di Pelatihan Anti-Trust & Anti-Bribery 
Compliance bersama SustaIN! 

 

PT. Mitra Juang Mandiri (SustaIN) 
 

Address 1: 
Graha Mustika Ratu 5th Floor 
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 
Jakarta 12870, Indonesia 
 

Address 2: 
Jl. Tebet Timur Raya No. 39  
Jkarta, 12820, Indonesia 
 
T   : +6221 83796156 

F   : +6221 83707143 
E1 : contact@sustain.id 
E2 : sustainindonesia@gmail.com 
W  : www.sustain.id 
 

 
REK BANK MANDIRI 
No. 104-00-0485300-3 
An. CV Mitra Juang Indonesia 
NPWP : 76.244.055.0-012.000 

Swift Code: BMRIIDJA  
 

mailto:contact@sustain.id
mailto:contact@sustain.id
http://www.sustain.id/

