Metode Pelatihan

Latar Belakang Pelatihan
Kondisi industri

CREDIT RATING AND
SCORING WORKSHOP

Saat ini industri perbankan sedang mengalami
perlambatan pertumbuhan kredit yang signifikan
dan NPL yang tinggi.
Kondisi ekonomi nasional juga masih belum
menunjukkan tanda recovery yang kuat.
Persaingan pasar kredit semakin ketat.

Kondisi SDM

Batch 17

Pengetahuan “isi dapur” credit scoring dan
credit rating mungkin belum diketahui dengan
baik oleh staf unit manajemen risiko maupun
Hal ini dapat menghilangkan kesempatan
keuntungan bagi lembaga keuangan.

Kondisi teknologi

Menerapkan adult learning training dengan menggunakan
berbagai metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas
pelatihan.

Teori

Hands-on

Teori yang
aplikatif dan
membantu logika
dan praktik
peserta.

Peserta
melakukan sendiri
berbagai tahapan.

Open-source

Data riil

Aplikasi yang
digunakan dapat
dipakai setelah
kembali dari
pelatihan.

Menggunakan
data studi kasus
perbankan yang
relevan dan
tervalidasi.

Credit scoring adalah suatu tools yang menjadi
standar dan best practice untuk retail credit.
Namun penggunaannya di banyak bank
Indonesia masih belum merata.

Proses bisnis
Penggunaan teknologi credit scoring akan
mempercepat proses bisnis dan menekan NPL.
Credit scoring yang andal akan meningkatkan
profitabilitas dan reputasi bank.

Best practice

Open-ended

Diskusi

Metodologi yang
digunakan adalah
best practice saat
ini.

Metode delivery
memungkinkan
peserta
berinovasi sendiri.

Setiap tahap
disertai diskusi
dengan pengajar
dan sesama
peserta.

Sumber: www.tssbulletproof.com

Profil Peserta

Tujuan Pelatihan

MENINGKATKAN
KESUKSESAN PEMBERIAN
KREDIT
14 - 15 Maret 2019

Meningkatkan kinerja bank baik dalam membangun bisnis
maupun mengendalikan risiko.

Kemampuan teknis
Workshop akan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan teknis peserta dalam melakukan
pemodelan scoring.

Trust
Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Yogyakarta 55241
www.DEFINIT.Asia
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Analis kredit dan analytics
Business development

Kemandirian
Pasca pelatihan, peserta dapat mengidentifikasi
dasar filosofi pemodelan credit scoring dan
mengidentifikasi kewajaran kualitas model
scoring.

DEFINIT

Analis risk

Partisipasi unit bisnis maupun risk akan
meningkatkan trust antarunit karena dibangun
melalui pemodelan yang objektif, transparan,
dan metodologis.

Researcher atau para profesional yang
tertarik dengan bidang analisis risk
Deskripsi peserta
Peserta adalah pegawai lembaga keuangan sampai dengan
level Assistant Vice President (AVP) risk yang berurusan
dengan pemodelan dan komputasi. Tingkat VP juga masih
relevan mengikuti pelatihan ini untuk mendapatkan intuisi
pendekatan modern dalam memodel credit scoring.

Rangkaian Kegiatan

Trainer

Data (1)
Martin PH Panggabean, Ph.D

Akuisisi dan cleansing

1
Data (3)

Data (2)
Binning dan regrouping

2

Recoding

Komputasi

3

Seorang senior financial
economist dan memiliki
pengetahuan yang luas tentang
manajemen risiko, makroekonomi,
perbankan, dan pasar keuangan.

Regresi logistik

KS-ROC

4

Mengukur kualitas model

5
Stabilitas
Training vs Validasi

6

Score-Band
Pembuatan Score-band
dan analisis risk appetite

7
Done

8

Produksi
Berbagai isu dalam
implementasi

End of journey

9

Investasi
Waktu:

14 - 15 Maret 2019

Lokasi:

Yogyakarta

Biaya Investasi*: Rp3.500.000
*) Fasilitas:
File elektronik berisi data
Hand-out materi pelatihan
Aplikasi ekonometrik open-source R dan Gretl yang

sudah terbukti dapat digunakan di dunia nyata
Training kit
Makan siang
Coffee break
Sertifikat
Peserta diharapkan membawa notebook yang sudah terinstal
Microsoft Excel atau program spreadsheet lainnya (opensource) untuk mempermudah proses pembelajaran.

Martin PH Panggabean, Ph.D
memiliki pengalaman sebagai
Market Analyst di Bursa Efek
Jakarta, Chief Economist dan
Group Head of Model Risk and
Validation di Bank Mandiri, dan
Group Head of Risk Management
di Bank Mega.
Pengajar di School of Business
and Management (SBM) ITB
untuk mata kuliah business
management, international
finance, financial management,
dan capital market.

Tentang DEFINIT
DEFINIT merupakan lembaga yang bergerak di
bidang pelatihan dan pengembangan kapasitas,
serta penelitian (termasuk survei). DEFINIT
memberikan kualitas terbaik (par excellence)
dalam segala aktivitasnya. DEFINIT memiliki
keahlian dalam bidang inklusi keuangan, edukasi
keuangan, perbankan, keuangan mikro dan
UMKM, keuangan rumah tangga, business
intelligence, pembangunan ekonomi, dan
keuangan.
DEFINIT memiliki pengalaman yang luas di
bidang pelatihan ekonometrika, termasuk credit
scoring, serta secara berkala mengadakan
pelatihan tersebut, baik dilakukan di kantor
DEFINIT maupun di lokasi yang ditentukan oleh
klien, yang diikuti oleh para profesional dari
berbagai instansi, seperti Bank Indonesia, OJK,
Kemenko Bidang Perekonomian, perbankan,
serta dosen dan mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia.

Bagus Santoso, Ph.D
Seorang senior econometrician
yang mengedepankan metode
case-based.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silakan
Menghubungi:

Memberikan konsultansi dan
workshop ekonometrika untuk
lembaga-lembaga seperti BI, OJK,
LPS, Bank Mandiri, Bank Dunia,
German Development Institute,
dan ADB.
Mengajar mata kuliah
Ekonometrika di Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gadjah Mada (FEB UGM).
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