
Cara Meramalkan Krisis
Keuangan Korporasi

Bagaimana mengukur risiko krisis keuangan
di organisasi Anda?

Anda akan belajar cara mengukur dampak dan kecenderungan perusahaan
mengalami krisis keuangan secara kuantitatif sehingga potensi krisis dapat dikelola.

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.

Pelatihan ini didesain sebagai kelas singkat selama 2 hari dengan praktek yang
dapat digunakan langsung. Anda akan belajar bagaimana mengaplikasikan dalam
konteks perusahaan Anda.

Pelatihan ini sesuai untuk:
- Individu yang menangani manajemen risiko - Konsultan bisnis
- Risk officer       - Regulator
- Senior management     - Dan masih banyak lagi
- Business development officer

Memprediksi kapan krisis terjadi tidaklah mudah Pelatihan ini mengajarkan cara
mengukur risiko krisis keuangan dengan menggunakan metode berdasarkan
teknik budgeting yang dikembangkan untuk mengukur risiko krisis keuangan.



SILABUS

Apa yang Dimaksud dengan Krisis Perusahaan Keuangan?

Apa itu Krisis Keuangan? | Krisis Keuangan di perusahaan | Batasan krisis | Krisis mini
dan besar | Efek sistemik dari krisis | Memahami efek amplifikasi | Dampak krisis keuangan
terhadap neraca perusahaan | Tinjauan tentang faktor kunci penyebab krisis perusahaan
| Penjelasan tentang dampak dari faktor risiko krisis

Memahami Proyeksi Keuangan dan Alat untuk Menentukan Krisis Keuangan Korporasi

Memahami format proyeksi keuangan generik pada laporan keuangan: asumsi, akun,
Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas | Memahami konsep Nilai Perusahaan
| Memahami konsep Value Duration. Studi kasus: mereview proyeksi keuangan
berdasarkan file yang diberikan | Tinjauan tentang berbagai alat krisis keuangan
perusahaan | Kegunaan dan keterbatasan masing-masing alat

Memodel Corporate Financial Crisis dengan VAR

Apa itu VAR? | Pemahaman atas VAR pada kondisi normal | Cash Flow at Risk dan
Earnings at Risk untuk korporasi | Memodel kondisi krisis dengan VAR | Penyesuaian
VAR sesuai dengan kondisi krisis | Studi kasus Perhitungan VAR

Memahami Stress Testing

Apa itu stress testing? | Uji stress unidimensi dan multidimensional | Skenario historis
atau kondisional | Mengembangkan skenario berdasarkan pengukuran probabilistik
dan skenario alternatif | Menentukan alternatif yang masuk akal | Studi kasus

Memodel Dampak dari Penggunaan Faktor Tunggal dan Multipel dalam Stress Test

Pemodelan dampak pergerakan atas faktor tunggal dan multi faktor pada laporan
keuangan dan nilai perusahaan | Menganalisis dampak keseluruhan pada rasio
keuangan dan nilai ekuitas | Mengelola uji stres multi faktor | Menafsirkan hasil
simulasi | Hasil backtesting berdasarkan data historis | Studi kasus

Memahami Konsep Balance Sheet Approach (BSA)

Memahami prinsip dan cara kerja Balance Sheet Approach | Menghasilkan
perhitungan volatilitas korporat berdasarkan pendekatan pasar dan kinerja |
Menerapkan model penilaian option dalam laporan keuangan perusahaan

Memahami Konsep Probabilitas dan Potensi Kerugian dengan BSA

Menghitung probabilitas terjadinya default dan potensi kerugian berdasarkan model
penilaian option | Menghitung default dan potensi kerugian berdasarkan model penilaian
option atas laporan keuangan perusahaan | Membuat pemodelan krisis dengan
menyesuaikan volatilitas untuk mencerminkan volatilitas saat krisis | Menghitung default
dan potensi kerugian saat terjadi krisis

Menilai Potensi Kerugian dan Kemungkinan Krisis dengan Proyeksi Keuangan
Perusahaan, Memahami Potensi Krisis Dengan Altman, Memahami Z-Score

Studi kasus: Menyusun pemodelan atas probabilitas dan potensi kerugian berdasar
kan kondisi normal dan kondisi krisis dengan menggunakan Stress Testing, Balance
Sheet Approach, Altman, Value Duration | Mempersiapkan alternatif strategi mitigasi
| Menyesuaikan proyeksi atas laporan keuangan perusahaan berdasarkan strategi
yang diambil.

1

2

3

4

5

6

7

8



Ricky Ichsan, CFA, PFM, FRM, CFP, ERMCP, CFOS, CRMP,

CSA, CRP, FRAC, MM.

Managing Director PT Rajawali Konsulindo dan PT Ghera Multi Wahana

P E M B I C A R A

Ricky telah memiliki 20 tahun pengalaman kerja pada beragam bidang

di sektor keuangan:  asuransi, futures  trading company, investment,

Khusus Peserta PFM

Rp 1.200.000

Investasi
Rp 1.400.000

Kelas Online
: 021-58910055/60
: 62 858 8050 0875
: 62 821 1224 1855

WA

: info@rjcons.com

Telp

Email

banking, treasurer di bank dan financial advisory companies. Ricky juga menangani advisory

berbagai proyek pemerintah, BUMN serta swasta. Pada 2013, ia mendirikan PT Rajawali

Konsulindo yang fokus kepadapelatihan dan konsultasi keuangan. Ia telah melayani

beragam client institusional besar. Ricky adalah anggota dari Board Member in

International  Financial Modeling Institute yang mengelola program sertifikasi

Professional Financial Modeler (PFM). Ia bertanggungjawab untuk mengembangkan 

kurikulum global PFM dan telah mengkontribusikan berbagai novelties yang 

dikembangkannya ke dalam kurikulum PFM. 

Ricky juga aktif mengajar di berbagai program pelatihan dan sertifikasi termasuk PFM.

Ricky telah menjadi koordinator persiapan ujian CFA and FRM di Universitas Bina

Nusantara.

Ricky adalah satu anggota dari  Forum Riset Stabilitas Keuangan (FRSK) di

Bank Indonesia.

Saat ini Ricky tengah mengambil program doktor di bidang manajemen

di Universitas Brawijaya.
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