
Cara Meramalkan Krisis
Keuangan Korporasi

Setiap perusahaan berpotensi mengalami krisis keuangan karena faktor pasar 
eksternal maupun internal. Memprediksi kapan krisis akan terjadi tidaklah 
mudah Pelatihan ini mengajarkan cara mengukur risiko krisis keuangan dengan 
cara berbeda. Metode yang digunakan didasarkan pada budgeting yang dibuat 
perusahaan yang dikembangkan lebih lanjut hingga dapat mengukur risiko 
krisis keuangan.
Anda akan belajar cara mengukur kemungkinan, dampak dan kecenderungan 
sebuah perusahaan untuk mengalami krisis keuangan terutama secara 
kuantitatif dan membuat dash board risiko krisis. Sehingga potensi krisis yang 
ada dapat diantisipasi dan dikelola.

Apakah Anda dapat mengukur risiko
krisis keuangan di organisasi Anda?

The Akmani Hotel, Jakarta

26-27 Maret 2020



Pelatihan ini menggunakan berbagai teknik yang menarik untuk 
dipelajari, seperti mengukur VAR dengan metode crisis cycle, stress test 
didasarkan skenario budget perusahaan, balance sheet approach dan 
metode deterministik. Anda akan belajar cara menggunakan 
masing-masing alat dan pada akhirnya dapat menyatukan semua alat 
tersebut dalam satu model keuangan. Berbagai metode ini memungkin-
kan Anda untuk menganalisa risiko Anda dari berbagai sisi dan menjadi-
kan risiko krisis keuangan menjadi sesuatu yang dapat dikelola.

Pelatihan ini didesain sebagai kelas singkat selama 2 hari dengan 
banyak memberikan kertas kerja yang dapat dipraktekkan langsung. 
Anda tidak hanya belajar teori namun lebih penting lagi bagaimana 
mengaplikasikan dalam konteks perusahaan Anda. Sehingga dengan 
mudah Anda dapat mengadaptasikan isi pelatihan ini dengan manajemen 
risiko yang Anda sudah miliki.

Pelatihan ini sesuai untuk
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Ricky Ichsan Barliman, CFA, PFM, FRM, 
CFP, CFOS, ERMCP, CRMP, CSA, CRP, MM

20 tahun pengalaman di sektor keuangan.
Memegang posisi senior di beberapa perusahaan 
dan organisasi.
Bertanggung jawab mengembangkan kurikulum global PFM.
Tengah mengambil doktor manajemen di Universitas Brawijaya. 
Koordinator persiapan ujian CFA and FRM di Binus sejak 2008.





Investasi

DAPATKAN HARGA KHUSUS !
Harga Rp 8.000.000,- apabila sekaligus 

mengambil paket pelatihan 4 hari dengan  

pelatihan  “Strategic Risk Assessment 

dengan metode ala the Avengers”.

Diskon 10%, 
bagi Peserta Professional Financial Modeler.

Per Peserta.

Biaya Investasi untuk mengikuti program 2 hari, adalah:

Tidak Termasuk Akomodasi dan Transportasi Peserta

Program In-House tersedia untuk aplikasi dan 
penyesuaian yang lebih rinci berdasarkan 

kebutuhan organisasi Anda.

Termasuk handout, 
Tempat pelatihan, Makan Siang, 
Rehat Kopi, dan Sertifikat Kehadiran. 

PT Rajawali Konsulindo
Kompleks Perkantoran Rich Palace Blok E/6 
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta Barat 11530
Telepon      :!+62 21-5891-0022/55/60
Nomor WA : +62 812-8846-7039, +62 821 1224 1855
Situs Kami : www.rjcons.com/financial-crisis


