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6 TRACK RECORD
•	Telah berpengalaman selama lebih dari 50 tahun 

semenjak berdiri pada 18 Desember 1958
•	Klien		dari	berbagai	institusi
•	Bank BUMN
•	Bank Swasta
•	Bank Asing
•	Bank Perkreditan Rakyat
•	Lembaga Keuangan  

Bukan Bank
•	Lembaga Keuangan &  

Bank di Luar Negeri

5 ALIANSI/ 
JARINGAN
•	Dalam Negeri : Bank  

Indonesia, Asosiasi  
Perbankan, Seluruh Bank 
BUMN, Lembaga  
Sertifikasi,	dll

•	Luar Negeri : Australian 
Institute of Management, 
Institute	Bank-Bank	Ma-
laysia, Belgian Banker’s 
Academy, Asian Pacific 
Association of Banking 
Institute, etc

FASILITAS 
•	30 Ruang kelas  dengan kapasitas 
30-40	orang

•	Fasilitas Wisma dengan kapasitas 
300 peserta

• Cafetaria dengan kapasitas 600 
peserta

•	Perpustakaan dengan 10.000 buku
• Fitness Center, Free Wi Fi, etc

MODUL
•	Materi disesuaikan dengan 

perkembangan industri terkini 
mengacu pada standar kompe-

tensi baik internasional maupun 
nasional	seperti	SKKNI	

• Refreshing courses yang relevan 
dengan kebutuhan industri ter-

masuk	untuk	uji	sertifikasi
•	Program Seminar & Workshop 

yang up to date
•	Modul yang dapat disesuaikan 

sesuai  kebutuhan klien

MANAJEMEN & 
FAKULTI

•	Jajaran Direksi  
berpengalaman di  

Industri  Perbankan  
& Jasa Keuangan

•	Jajaran Divisi  
yang merupakan  
praktisi	industri	

• Honorable Faculty
•	450	Faculty	/	 

Tenaga Pengajar  
Praktisi		Eksternal

CENTER FOR LEADERSHIP & ETHICS
•	Mendidik dan membekali para bankir dari jenjang 

karir dasar hingga jenjang karir puncak dengan 
nilai-nilai	etika	bankir		

1

LPPI terletak di jl. Kemang Raya no. 35, dike- 
lilingi oleh pusat hiburan, kuliner dan perbe- 
lanjaan seperti Lippo Mall Kemang, butik, 
kafe, restoran, & supermarket
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Program LPPI tahun 2018 didesain sedemikian rupa untuk 
memenuhi kebutuhan bank dan industri keuangan non bank 
(IKNB). Program ini mencakup tiga bagian utama, yaitu program 

(a) pendidikan dan pelatihan, (b) konsultasi dan (c) riset. Untuk 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perbankan dan Jasa 
Keuangan yang sehat dan berkualitas, maka program pendidikan 
dan pelatihan ditekankan pada pengembangan kompetensi pegawai 
berbasis sertifikasi sesuai dengan SKKNI yang terdiri atas 9 (sembilan) 
jalur kompetensi, serta pada pengembangan leadership and ethics. 

Program pendidikan dan pelatihan terdiri atas beberapa bidang 
akademi, yaitu:  General Banking Academy; Retail Banking Academy; 
Consumer Banking Academy; International Banking Academy; 
Treasury Banking Academy; Investment & Corporate Banking 
Academy; Regulation & Bank Supervision Academy; Risk Management 
Academy; Plan, Audit, Information Technology & Accounting 
Academy; Non Bank Financial Institution Academy; Refreshment 
Program, Workshop, dan Seminar; Program Jasa Konsultasi dan 
Assessment Center; Program Riset dan Pengembangan; Distance 
Learning Academy; dan Persiapan Uji Kompetensi Profesi. Kegiatan 
pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan sebagai kegiatan 
publik, in-house training atau kurikulum  yang disesuaikan (tailor-
made). 

LPPI berharap program 2018 dapat memberi manfaat bagi kemajuan 
industri jasa keuangan Indonesia dalam memberikan nilai tambah 
bagi mitra LPPI.

KATA PENGANTAR

P R O G R A M 
U N G G U L A N 2018

1

2

3

OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM

DIKLAT PEMIMPIN CABANG

SESPIBANK®

•	 1.406	alumni,	dari	13	bank
•	 Peserta;	BUMN	52%,	BPD		45%,	Swasta	2%,	Asing	1%
•	 Kegiatan klasikal, On The Job Training, Bimbingan Mentor

•	 1.564	alumni,	dari	38	bank	dan	IKNB
•	 Peserta; BPD  87%, Swasta 11%, Sisanya 2% (Asing,BUMN & IKNB)
• Benchmarking ke regulator, bank komersial, asosiasi perbankan, 

stock exchange, deposit insurance,	 institusi	keuangan	di	negara	
yang dikunjungi

•	 Negara dikunjungi: Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, China, 
Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia

•	 Peserta	diikutsertakan	dalam	Uji	Kompetensi	Sertifikasi	General 
Banking level 2 (level Kepala Cabang), dan program pembekalan

•	 1.710 alumni, dari 69 bank dan IKNB
•	 Peserta;	BPD		50%,	BUMN	43%,	Swasta	7%
• Benchmarking ke regulator, bank komersial, asosiasi perbankan, 

stock exchange, deposit insurance,	institusi	keuangan	di	negara	
yang dikunjungi

•	 Negara dikunjungi:  Australia, New Zealand, Afrika Selatan, 
Negara-negara	di	Benua	Eropa,	USA,	Canada,	Brazil

•	 Peserta	diikutsertakan	dalam	Uji	Kompetensi	Sertifikasi	General 
Banking level 3 (level Kepala Cabang), dan program pembekalan
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VISI
Menjadi Lembaga Pengembangan Perbankan dan Jasa 

Keuangan yang terpercaya dan terkemuka di tanah air, serta 
mendapat pengakuan internasional

 

MISI

Meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia 
Perbankan dan Jasa Ke-

uangan melalui pengem-
bangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap 
(knowledge, skill, attitude)

Membantu Bank Indo-
nesia dan Pemerintah 

(Otoritas Jasa Keuangan) 
dalam mengembangkan 
industri perbankan dan 

jasa keuangan yang sehat 
dan berkualitas;

Sebagai center for  
leadership and ethic 

untuk industri perbankan 
dan jasa keuangan.

1 2 3
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Dr. Hartadi A. Sarwono, MA
Direktur Utama

Suwartini, MBA
Direktur

DIREKSI LPPISEKILAS LPPI

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengem-
bangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan sebagai Komisaris Uta-
ma Bank BNI dan Bank Mandiri.  Berpengalaman lebih dari 30 
tahun di bidang Central Banking khususnya di bidang kebijakan 
ekonomi makro, moneter, dan keuangan. 

Menjabat berbagai posisi strategis di Bank Indonesia antara lain 
sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Moneter dan Hubu-
ngan Internasional selama dua periode tahun 2003-2008 dan 
2008-2013, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo, dan 
Direktur Direktorat Riset Kebijakan Ekonomi dan Moneter. 

Meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Industri dari Institut  
Teknologi Bandung (ITB), MA dan Ph. D di bidang Macroecono- 

mics, , and Policy pada University of Oregon, Eugene USA.

Telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di 
bidang perbankan khususnya di bidang kepatuhan, jasa 
perusahaan, manajemen SDM, manajemen risiko dan APU-

PPT, termasuk lebih dari 12 tahun sebagai Direktur Kepatuhan, 
Manajemen Risiko dan SDM. 

Memulai karir tahun 1974-1978 sebagai Asisten Auditor dan 
Admin Officer di beberapa Oil Company, Senior Program/Project 
Control Officer di United Nations High Commissioner for Refugess 
(UNHCR), sebelum masuk ke sektor perbankan. Sebelum 
bergabung dengan LPPI, menjabat sebagai Managing Director di 
PT. Bank Mega Tbk selama 12 tahun (2000 – 2012), dan sebagai 
Komisaris Independen Commonwealth Bank Indonesia (2012 – 
sekarang). 

Berlatar belakang pendidikan Master of Business Administration dari Century University, New Mexico, 
USA.  Pendidikan lain yang telah ditempuh yakni Risk Management Certification Group III, Bank Indonesia 
and IRPA Amsterdam dan Risk Management Refresher Course For Senior Management of Indonesian 
Banks Organized by BSMR and Standard Chartered Bank, London. Selain itu sebagai Asesor Sertifikasi 
Manajemen Risiko Tingkat IV dan V, Asesor General Banking Tingkat III, dan Asesor Leadership.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) didirikan dengan nama Yayasan Akademi 
Bank pada tanggal 18 Desember 1958, dalam perkembangannya LPPI mengalami pergantian 
nama beberapa kali.  Setelah sekitar lima tahun Yayasan Akademi Bank berganti nama menjadi 

Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), yang mana PTIKP berada di bawah Menteri 
Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama kemudian PTIKP diganti lagi dengan 
nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang dengan status di bawah Urusan Bank Sentral (UBS). 
 
Pada 30 April 1970 diubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Pendiriannya 
didukung oleh Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor 
Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara dan Badan Hukum Perbankan Nasional Swasta 
(Perbanas).

Mengingat kebutuhan YPPI makin meningkat, Bank Indonesia bermaksud meningkatkan kegiatan yayasan. 
Rachmat Saleh (sebagai Gubernur Bank Indonesia) menyatakan niat dan kesediaan Bank Indonesia untuk 
melanjutkan pengembangan usaha YPPI atas beban biaya Bank Indonesia.

Tanggal 29 Desember 1977, LPPI yang merupakan bentuk lain dari YPPI didirikan dengan status hukum yang 
baru.  Bank Indonesia dapat sepenuhnya membiayai pengembangan usahanya.  Suatu perkembangan baru 
yang menyangkut perubahan peran LPPI terjadi pada tahun 1992, perubahan peran LPPI itu sangat terkait 
dengan dikeluarkannya deklarasi pendirian Institut Bankir Indonesia (IBI) oleh tokoh-tokoh perbankan.    
 
Setelah deklarasi IBI dan IBI menjalankan fungsinya beberapa tahun, pada tanggal 30 Oktober 
2002 Dewan Nasional IBI memutuskan antara lain bahwa IBI akan menjadi organisasi Profesi 
Bankir di Indonesia dan melepaskan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan 
serta konsultasi.  Pada tanggal 29 Agustus 2003 IBI diserahkan kembali ke Pengurus Yayasan LPPI. 
Sepanjang masa peralihan, operasional kegiatan lembaga tetap berjalan sebagaimana biasa. Pada tanggal 
31 Desember 2003 menurut akta notaris Imas Fatimah, S.H. nomor 117, didirikan LPPI era baru yang 
menjalankan kegiatannya sampai saat ini.
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DIREKSI LPPI HONOURABLE FACULTY

Rachmat Saleh

Prof. Dr. Adrianus Mooy

Dr. Darmin Nasution

Prof. Dr. H. Djokosantoso Moeljono, CBA

Menyelesaikan	Sarjana	Muda	Ekonomi	di	UGM	serta	Master of Science di bidang uang 
dan	 bank	 serta	 PhD	 bidang	 ekonomi	 pembangunan/ekonometri	 pada	University of  
Wisconsin USA	(selesai	tahun	1965/1966)	dan	memperoleh	gelar	Profesor	untuk	bidang	
ekonomi	 pada	 Universitas	 Indonesia	 tahun	 1987.	 	 Menjabat	 sebagai	 Deputi	 Ketua	 
Bappenas	(tahun	1973	s.d	1988),	Gubernur	Bank	Indonesia	pada	tahun	1988	s.d	1993,	 
Duta	Besar	Indonesia	untuk	Uni	Eropa	tahun	1993	s.d	1995,	dan	berbagai	jabatan	penting	
lainnya.  Saat ini menjabat sebagai Senior	 Advisor/Mentor	 pada	 Universitas	 Pelita	 
Harapan Karawaci.

Pada	 tahun	 1964	 diangkat	 sebagai	 Direktur	 Bank	 Indonesia	 untuk	 masa	 dua	
jabatan,	kemudian	pada	tahun	1973	diangkat	sebagai	Gubernur	Bank	Indonesia	
yang	juga	dijabatnya	dalam	dua	masa	jabatan	s/d	tahun	1983.	Sebagai	Gubernur	

Bank Indonesia, dan merangkap sebagai Governor World Bank, dan Alternate Governor 
di IMF, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. Terakhir menjabat 
sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 1983 – 1988. Dikenal sebagai Founding 
Fathers dan pendiri Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Pendidikan	 S1	 dan	 S2	 diselesaikan	 pada	 Fakultas	 Ekonomi,	 Universitas	 Gajah	
Mada dan lulus S3 tahun 2002 pada Fakultas Pasca Sarjana jurusan Psikologi 
Industri	 dan	 Organisasi	 dari	 Universitas	 Gajah	Mada.	 Alumnus	Massachussets 

Institute of  Technology, Sloan School of Management, Program for Senior Execu-
tive,	 Cambridge,	 USA	 tahun	 1983	 serta	memperoleh	 pendidikan	Organizational	 Be- 
havior	I	&	II	dari	Morgan	Guarantee	Ltd,	Princeton,	USA	tahun	1987	dan	tahun	1988.

Menjabat	 Gubernur	 Bank	 Indonesia	 periode	 2010	 –	 2013.	 Masa	 jabat-
an	 tersebut	 relatif	 singkat	 karena	 beliau	 meneruskan	 masa	 jabatan	 Gu-
bernur sebelumnya, yaitu Boediono, yang menjadi Wakil Presiden.  

Sebelumnya,	menjabat	Deputi	Gubernur	Senior	Bank	Indonesia	dan	sempat	menjadi	 
Pejabat	 Pelaksana	 Tugas	 Harian	 Gubernur	 Bank	 Indonesia.	 Pernah	 menjabat	 
Ketua	 Bapepam	 dan	 Lembaga	 Keuangan	 pada	 tahun	 2005-2006	 dan	 Direktur	 
Jenderal	 Pajak	 pada	 tahun	 2006-2009.	 Memperoleh	 gelar	 Doktor	 Ekonomi	 dari	 
Universitas Paris, Sorbonne, Perancis, pada tahun  1986.

Dr. Krisna Wijaya, MM
Direktur

Rizal A. Djaafara, MA
Direktur

Merupakan	 alumni	 dari	 Universitas	 Gadjah	 Mada.	
Berpengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 
34	 tahun	 dengan	 bidang	 utamanya	 retail banking dan 

bank marketing.  Jabatan manajerial yang pernah dijabat antara 
lain Direktur Operasional Bank Rakyat Indonesia, Direktur Usaha 
Kecil dan Micro Banking Bank Rakyat Indonesia, Komisaris Bank 
Rakyat	 Indonesia,	 Komisaris/Chief Executive Officer Lembaga 
Penjamin Simpanan, Komisaris Independen Bank Danamon, 
dan terakhir sebagai Komisaris Independen di Bank Mandiri.  

Meraih	gelar	Master	dari	William	College,	Massachusetts,	
USA di bidang Development Economics, berpengalaman 
selama kurang lebih 30 tahun di Bank Sentral di bidang 

riset dan studi kebanksentralan, perbankan internasional, 
strategic planning, studi ekonomi makro, riset ekonomi dan 
kebijakan moneter. Sebelum bergabung dengan LPPI menjabat 
sebagai	Direktur	Eksekutif,	Bank	Indonesia,	dan	pernah	mendapat	
penugasan di International Monetary Fund (IMF), Washington DC, 
USA.
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FAKULTI, KONSULTAN, DAN 
PENELITI SENIOR

xi

Dr. Hartadi A. Sarwono, MA
Macro economics, Monetary and Financial Policies, International 
Economics and Policies

S-1	Teknik	Industri	di	Institut	Teknologi	Bandung,	kemudian	pada	tahun	1985	meraih	
gelar Master of Arts (MA) di bidang Macroeconomics di University of Oregon,	Eugene-

Oregon, Amerika Serikat, yang dilanjutkan dengan program Doctor of Philosophy  
(Ph. D) di bidang Monetary Theory and Policy pada universitas yang sama pada tahun 
1989.	Meniti	karir	selama	 lebih	dari	tiga	dasawarsa	di	Bank	 Indonesia	dan	menjabat	

berbagai	posisi	utama	di	bidang	kebijakan	moneter.		Mendapat	kepercayaan	untuk	menjadi	Deputi	Gubernur	
Bank	Indonesia	selama	dua	periode	berturut-turut	-	periode	I	(Juni	2003–Juni	2008)	membidangi	Kebijakan	
Moneter,	Statistik,	dan	Hubungan	 Internasional;	periode	 II	 (Juni	2008–Juni	2013)	membidangi	Kebijakan	
Moneter,	 Internasional,	 Pusat	 Pendidikan	 dan	 Studi	 Kebanksentralan,	 Statistik,	 Pengelolaan	Devisa,	 dan	
Kantor Perwakilan Luar Negeri. Sebagai Komisaris Utama Bank BNI sejak 12 Januari 2016 hingga Agustus 
2017, Komisaris Utama Bank Mandiri sejak Agustus 2017 – sekarang.

Suwartini, MBA
Compliance, Human Capital, dan Risk Management Expertise

Berlatar belakang pendidikan Master of Business Administration dari Century University, 
New Mexico. Pendidikan lain yang telah ditempuh yakni Risk Management Certification 

Group III, Bank Indonesia and IRPA Amsterdam dan Risk management Refresher Course 
for Senior Management of Indonesian banks organized by BSMR and Standard Chartered 
Bank, London.  Memulai karirnya di sebuah organisasi internasional, United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), sebelum kemudian masuk ke sektor perbankan. 
Aktif	 di	 Asosiasi	 Perbankan,	 khususnya	 di	 Forum	 Komunikasi	 Direktur	 Kepatuhan.	
Berpengalaman	dibidang	kepatuhan,	Jasa	Keuangan,	Manjemen			SDM,	Manajemen	Risiko	dan	KYC	/	Anti	
Pencucian    Uang.  Saat ini beliau diberikan kepercayaan sebagai salah satu Komisaris di Bank Commonwealth.

Dr. Krisna Wijaya, MM
Macroeconomics, Monetary and Financial Policies, International 
Economics and Policies

Meraih	 	 gelar	 	Master	 di	 bidang	 	 Ilmu	Manajemen	dari	Universitas	Gajah	Mada	
pada tahun 1990 serta meraih gelar  Doktor  di bidang  Program  Studi  antar 

Bidang,	Universitas		Gajah		Mada			pada			tahun		2009		dengan	predikat	Cum Laude.  
Menekuni profesi bankir  sejak tahun 1980, menjabat sebagai  Direktur Operasional 
BRI	(2000-2003)	dan	Direktur	Bisnis	Mikro	dan	Ritel	BRI	(2003-2005),	mendapat	tugas	
dari	 Pemerintah	 sebagai	 Kepala	 Eksekutif	 (CEO)	 Lembaga	 Penjamin	 Simpanan/LPS	

(2005-2007),	Sebagai	Komisaris	PT	Bank	Danamon	Indonesia	Tbk	(2008-2010),	Komisaris	Independen	PT	
Bank	Mandiri	Tbk	(2010-2015),	Anggota	Tim	Asistensi	Menteri	Keuangan	Republik	Indonesia	(2003-2004),	
Anggota Tim Pengarah Forum Stabilitas Sistem Keuangan, Departemen Keuangan RI (2007), Komisaris Utama 
BNI	Life	sejak	2015,	serta	aktif	sebagai	Dosen	untuk	program	magister	pada	beberapa	perguruan	tinggi.

Dr. Subarjo Joyosumarto
Leadership, Corporate Culture, dan Change Management Expertise

Meraih gelar PhD pada University Of Colorado, Boulder USA. Berpengalaman luas 
di bidang perbankan dan moneter, pernah menjabat sebagai Alternate Executive 

Director 	IMF,	Deputi	Gubernur	Bank	Indonesia,	dan	Executive Director	(CEO)	The South- 
East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre.  Sebelumnya adalah 
Direktur Utama LPPI dan Komisaris Bank BTN.  Sebagai Komisaris Utama Bank BNI 
Syariah pada tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesia Banking School 
(STIE-IBS).

Mulya Effendi Siregar, PhD
Islamic Banking and Finance

Meraih gelar Doctor of Philosophy Consumer Economics dari Ohio State 
University, Amerika Serikat. Berpengalaman selama kurang lebih 30 tahun di 

Bank Indonesia di bidang riset dan studi perbankan syariah. Sebelum bergabung 
dengan	 LPPI	 menjabat	 sebagai	 Deputi	 Komisioner	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan.	
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Mandiri.

Rizal Anwar Djaafara, MA
Macroeconomics, Monetary and Financial Policies, International 
Economics and Policies

Meraih	gelar	Master	dari	William	College,	Massachusetts,	USA	di	bidang	Development 
Economics, berpengalaman selama kurang lebih 30 tahun di Bank Sentral di 

bidang riset dan studi kebansentralan, perbankan internasional, strategic planning, 
studi ekonomi makro, riset ekonomi dan kebijakan moneter. Sebelum bergabung 
dengan	 LPPI	 menjabat	 sebagai	 Direktur	 Eksekutif,	 Bank	 Indonesia,	 dan	 pernah	
mendapat	 penugasan	 di	 International	 Monetary	 Fund	 (IMF),	 Washington	 DC,	 USA

Harisman Sidi, MA
Moneter, Perbankan Umum dan Perbankan Syariah

Berpengalaman di bidang syariah dan lebih dari 20 tahun bekerja di Bank Sentral den-
gan berbagai pendidikan dan keterampilan di bidang moneter, perbankan umum 

dan	perbankan	syariah.	Lulusan	Fakultas	Ekonomi	Universitas	Gajah	Mada	(UGM)Yog-
yakarta dan Center for Development Economics Williams College, USA ini sebelum ber-
gabung dengan LPPI adalah Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan 
Staf	Ahli	DewanGubernur	BI.		Sebagai	Komisaris	Bank	BNI	Syariah	periode	2013-2015.

Dr. I. Supomo
Strategic Planning Network and Distribution Channel, Banking 

Operation & Risk Management Expertise

Meraih gelar PhD dari University of Colorado, Boulder, Colorado, USA dan 
berpengalaman	 di	 bidang	 Perbankan	 selama	 lebih	 kurang	 40	 tahun.	 Dalam	

kurun waktu tersebut, menjabat pada berbagai posisi high level management 
sebagai	 Direktur/Senior Executive Vice President PT. Bank Negara Indonesia Tbk 
(BNI), Executive Vice President/Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri, 
dan Managing Director PT. Bank Dagang Negara. Saat ini menjabat sebagai 
Komisaris	 PT	 Bank	 Permata	 Tbk	 (PermataBank)	 serta	 aktif	 di	 Pengurus	 Pusat	 Ikatan	 Sarjana	 Ekonomi	
Indonesia	(ISEI)	dan	Pengurus	Pusat	Ikatan	Bankir	Indonesia	(IBI),	Certified Trainer IICD, dan Asesor LSPP.
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Saifuddien Hasan, MBA
Business Strategic, Syariah Banking, dan Project Financing Expertise

Alumni University of Nebraska, Lincoln, USA.  Berpengalaman di bidang banking 
restructuring,corporate restructuring, banking IT development, banking business 

development, project financing dan syariah banking. Jabatan terakhir beliau adalah 
Direktur Utama Bank BNI.
 

Deche Helmy Hadian
Business Strategic, Project Financing Expertise

Alumni	dari	Fakultas	Ekonomi,	Bidang	Manajemen,	Universitas	Padjajaran	Bandung.	
Mengawali	 karir	 di	 Bank	 Indonesia	 sejak	 tahun	 1984.	 Selama	 berkarir	 di	 Bank	

Indonesia banyak berkecimpung di bidang pengawasan atau pemeriksaan bank dengan 
jabatan	terakhir	sebagai	Direktur	Eksekutif.	Dalam	perjalanan	karirnya	4	tahun	terakhir	
mendapatkan	kepercayaan	dari	pemerintah	Republik	Indonesia	sebagai	Deputi	Bidang	
Pencegahan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dalam 
kegiatannya berkaitan dengan penyajian informasi intelijen keuangan khususnya terkait 
dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).  Setelah 
masa	tugas	di	PPATK	selesai,	dipercaya	untuk	menjadi	staf	ahli	Gubernur	Bank	Indonesia	sampai	dengan	
akhir tahun 2016.

Siddha Karya, SH, LLM
Legal Banking

Alumni dari Washington College, American University, Washington DC, USA, dengan 
meraih gelar Master of Law in International Legal Studies. Berpengalaman di 

bidang hukum perbankan, perbankan internasional, pengawasan pengedaran uang, 
pinjaman luar negeri, pengawasan kredit, dan pengawasan bank. Berkarir di Bank 
Indonesia	 selama	 31	 tahun,	 dengan	 jabatan	 terakhir	 sebagai	 Direktur	 Eksekutif	 di	
Direktorat Hukum. Selain berkarir di Bank Indonesia, juga mendapat penugasan 
di kancah internasional, di antaranya, yaitu:  penugasan pada Duta Besar RI untuk 

Perundingan Uruguay Round,	 Geneva,	 Swiss,	 dalam	 penandatanganan	 Perjanjian	 Umum	 Tarif	 dan	
Perdagangan yang menginisiasi berdirinya World Trade Organization	(WTO)	(1992-1993),	Working Group 
on ASEAN Financial Services Liberalizaton, ASEAN Secretariat	 (1996-1999),	 	 dan	 Working Group on 
E-Commerce, United Nations Commission on International Trade Law	(UNCITRAL),	New	York,	USA	(2014)

Zainal Fanani, ST
Business Strategic, Syariah Banking, Risk Management,  

dan Project Financing Expertise

Alumni	 dari	 Institut	 Teknologi	 Sepuluh	 November	 Surabaya	 dengan	 meraih	
gelar Sarjana Teknik Sipil Bidang Studi Transportasi. Berpengalaman di Industri 

Perbankan	 Syariah.	 Mengawali	 karir	 di	 Perbankan	 dengan	 mengikuti	 Pendidikan	
Eksekutif	Bank	di	Bank	Susila	Bakti,	dan	 jabatan	terakhir	sebagai	Direktur	Kepatuhan	
di Bank Syariah Mandiri. Memiliki keahlian di bidang perencanaan, keuangan, 
kepatuhan dan manajemen risiko di perbankan syariah. Saat ini beliau menjabat 
sebagai konsultan di Islamic Research and Training Institute Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia (LPPI) dan juga menjadi anggota Pengurus Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan.

Ir. Ahmad Fajar, MM
Treasury, Risk Management dan Project Financing Expertise

Alumni dari Magister Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran. Berpengalaman 
di Industri Perbankan Nasional dengan keahlian di bidang treasury dan memegang 

beberapa	 pendidikan	 sertifikasi	 seperti	 Risk Management Competency Level V. 
Sebelum bergabung dengan LPPI menjabat sebagai President Director PT Bank 
Mutiara	Tbk.	Saat	ini	beliau	juga	dipercaya	sebagai	salah	satu	Komisaris	di	J	Trust	Bank.

Chandra Murniadi, SH.,LLM
Legal Banking

Alumni dari Washington College, American University, Washington DC, USA, dengan 
meraih gelar Master of Law in International Legal Studies. Berpengalaman di 

bidang hukum perbankan, perbankan internasional, pengawasan pengedaran uang, 
pinjaman luar negeri, pengawasan kredit, dan pengawasan bank. Berkarir di Bank 
Indonesia selama kurang lebih 31 tahun antara lain di Bagian Pemeriksaan Bank, Biro 
Hukum, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Unit Khusus Penyelesaian 
Aset, dan Departemen Riset Kebanksentralan. Selain itu juga berpengalaman di dalam 

penugasan	khusus	intra	Bank	Indonesia	sebagai	anggota	tim	yang	mengkaji	pendirian	Badan	Penyehatan	
Perbankan	Nasional	 (BPPN),	anggota	tim	RUU	Bank	 Indonesia,	dan	anggota	tim	Divestasi	 Indover	Bank.
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I. GENERAL 
BANKING 
ACADEMY

GNB 301 
1.1  SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN BANK (SESPIBANK®)

 

ESENSI PROGRAM
Program SESPIBANK® merupakan jenjang tertinggi pendidikan profesi perbankan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan bagi bankir senior profesional sebagai salah 
satu syarat untuk menduduki posisi puncak. Program bersifat strategis, sistematis, integratif dan fokus. 
Program SESPIBANK® ini telah dilengkapi dengan Sertifikasi General Banking Tingkat 3. Peserta diharapkan 
mampu menyusun, menentukan dan memilih strategic directions yang tepat melalui pemahaman teori, 
konsep, dan best practice yang dibutuhkan untuk menjadi pimpinan puncak. 
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Senior manajer yang dipersiapkan untuk memegang posisi strategis dan diproyeksikan menjadi pimpinan 
puncak (prioritas akan diberikan bagi mereka yang pernah mengikuti diklat pemimpin cabang atau yang 
sederajat). 
 

DURASI
Program dilaksanakan 40 (empat puluh) hari secara intensif.
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GNB205
1.3  BRANCH MANAGER REFRESHMENT PROGRAM STRATEGIC & SIMULATION 

ESENSI PROGRAM 
Kantor cabang bank merupakan 
jaringan usaha bank yang seca- 
ra langsung berhubungan de-
ngan nasabah. Kegiatan peng-
himpunan dan penyaluran dana 
terjadi dan berlangsung di kan-
tor cabang. 

Maka sangat penting bagi ma- 
najemen bank untuk selalu me- 
lakukan perbaikan dan pening-
katan kinerja kantor cabang. 
Pelatihan Improving Branch Per- 
formance with Simulation Met-
hod dimaksudkan untuk men-

ingkatkan pengetahuan dan ke-
mampuan peserta (bankir) da-
lam menjaga dan meningkatkan 
kinerja kantor cabang demi ter-
capainya sasaran/ target yang 
telah ditetapkan.

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta yang disarankan untuk mengikuti program 
pelatihan ini adalah para pegawai dengan tingkatan 
kepala cabang atau yang akan dipromosikan untuk 
menjadi kepala cabang.
 

DURASI & JADWAL
Program dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara 
intensif.

GNB 100
1.4  PENGETAHUAN DASAR PERBANKAN 

ESENSI PROGRAM
Persaingan dalam industri perbankan  yang sema-
kin ketat. Menuntut dukungan sumber daya manu-
sia yang mempunyai kreatifitas kerja serta ketah-
anan yang tinggi terhadap tekanan pekerjaan. 

Untuk itu diperlukan  sumber daya manusia per-
bankan yang mempunyai kompetensi memadai 
agar keputusan dan strategi yang diambil dapat 
membawa bank dalam memenangkan persaingan.  

Untuk menghadapi tantangan ke depan, bank perlu 
mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber 
daya manusianya untuk memahami kegiatan opera-
sional perbankan secara umum.

PESERTA YANG DISARANKAN
Pegawai atau calon pegawai bank yang menangani 
tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan opera-
sional.
 

DURASI & JADWAL
Program dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari 
secara intensif.

GNB 203
1.2  PEMIMPIN CABANG

ESENSI PROGRAM
Program ini bertujuan agar para pemimpin cabang 
yang memiliki peran yang sangat penting dalam ke-
giatan operasional maupun non-operasional lebih 
berperan aktif dalam mengelola dan mengawasi 
semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkat-
kan kinerja atau bisnis di unit kerjanya, sehingga 
mampu meraih pangsa pasar yang ada atau yang 
telah dikuasai oleh pesaingnya serta dapat mem-
pertahankan bisnis yang telah berjalan dengan 
meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul. 
Program ini telah dilengkapi dengan Sertifikasi Gen-
eral Banking Tingkat 2.

PESERTA YANG DISARANKAN 
Pemimpin cabang, wakil pemimpin cabang atau 
pejabat yang akan dipromosikan sebagai pemimpin 
cabang yang berpengalaman minimal 5 tahun.

DURASI
Pelatihan berlangsung selama 25 (dua puluh lima) 
hari meliputi: outbound, classroom training di 
Kampus LPPI, penulisan makalah, benchmarking 
(kawasan ASEAN, Australia, dan Asia Timur), dan 
kapita selekta.
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GNB 101
1.5 MANAJER LINI PERTAMA 

ESENSI PROGRAM
Keberadaan seorang Supervisor atau Manajer Lini Pertama (First Line Manager) pada sebuah bank 
sangatlah penting. Manajer inilah yang langsung berhubungan dengan para pelaksana. Menjadi sang-
at riskan apabila seorang supervisor tidak memiliki kompetensi manajerial dan jiwa kepemimpinan 
serta memiliki pengetahuan operasional perbankan yang sangat terbatas.  Program Manajer Lini Pert-
ama (First Line Manager) merupakan pelatihan manajerial untuk jenjang manajer tingkat pertama.  
 
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan pa-
da tingkat lini pertama di bank. Kurikulum pelatihan dirancang untuk mendukung perubahan si-
kap para manajer lini pertama atau sering disebut supervisor dari self-management menjadi 
team management. Program pelatihan ini telah dilengkapi dengan Sertifikasi General Banking  
Tingkat 1.

PESERTA YANG DISARANKAN
Kepala seksi atau manajer lini pertama atau pejabat 
bank yang akan dipromosikan menjadi kepala seksi 
atau jabatan setara.

DURASI
Program dilaksanakan 10 (sepuluh) hari secara 
intensif.

GNB 102
1.6  PEMIMPIN CABANG PEMBANTU

ESENSI PROGRAM
Kompetensi utama para pe- 
mimpin cabang pembantu (sub-
branch) suatu bank adalah  ke-
mampuan menerjemahkan ke-
bijakan cabang induknya dan 
kemampuan  mengoperasio- 
nalisasikan segala bentuk jenis 
produk dan layanan bank yang 
ditawarkan. 

Untuk memiliki kompetensi 
dimaksud, perlu proses pem-
belajaran yang dikemas secara 
sistematis, integratif dan fokus 
dengan cakupan pembaha-
san materi antara lain Analisis 
Lingkungan Bisnis, Banking Op-
eration, Managerial Skill, Gover-
nance Risk and Compliance yang 

dilengkapi dengan Sertifikasi 
General Banking Tingkat 1.

PESERTA YANG DISARANKAN 
Pemimpin cabang pembantu, manajer lini/ supervisor atau yang akan dipromosikan menjadi pemimpin 
cabang pembantu.
 

DURASI
Pelatihan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari secara intensif.

GNB 104
1.7 KEPALA KANTOR KAS

ESENSI PROGRAM
Program ini selain untuk meningkatkan kompeten-
si calon kepala kantor kas atau kepala kantor kas 
juga untuk meningkatkan kemampuan kepala kan-
tor kantor kas dalam melakukan pemetaan potensi 
pasar di sekitar lingkungan bisnisnya  yang diharap-
kan memiliki kapabilitas dalam rangka membantu 
kantor cabang induk banknya dalam memasarkan 
produk dan jasa bank. Pejabat kantor kas ini juga 
bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengen-
dalikan dan mengawasi kinerja pegawai kantor kas.

 

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta yang disarankan mengikuti diklat ini adalah: 
para calon pemimpin atau Pemimpin Kantor Kas, 
Asisten Pelayanan di Kantor Kas, dan staf yang akan 
menjadi Kepala Kantor Kas.
 

DURASI & JADWAL
Diklat ini berlangsung selama 5 hari kerja.
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RTB 103
2.1  ACCOUNT OFFICER (RELATIONSHIP OFFICER)

II. RETAIL BANKING ACADEMY ESENSI PROGRAM
Account Officer (AO) adalah se-
seorang yang bertugas mencari 
debitur yang potensial, mem-
buat proposal kredit dan men-
gelola portofolio kredit bank. 
Program ini dibuat agar seseo-
rang siap menjadi seorang AO 
di bank .

PESERTA YANG 
DISARANKAN 

Peserta program ini direkomen-
dasikan kepada para pegawai 
atau calon pegawai bank yang 
akan dipersiapkan untuk menja-
di Account Officer. 

DURASI
Pelatihan ini akan diselenggara-
kan selama 5 (lima) hari secara 
intensif.

RTB 126
2.2 ANALISIS KREDIT RITEL 

ESENSI PROGRAM
Pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia semakin meningkat, hal ini didorong antara lain oleh pertumbuhan 
golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Persaingan yang tinggi pada segmen ritel 
mendorong seorang analis kredit bertindak cepat, tepat, namun tetap memperhatikan risiko dalam 
merekomendasikan kredit. Program pelatihan analisis kredit ritel dapat memberikan dampak positif 
dan nilai tambah bagi para analis kredit dalam menjalankan tugas sehari-hari dan diharapkan dapat 
memperluas kesempatan bisnis untuk meningkatkan portofolio kredit ritel. 

 
PESERTA YANG DISARANKAN

Pegawai bank yang tugasnya berkaitan dengan kredit ritel (retail credit analyst/ credit officer).
 

DURASI
Program dilaksanakan 4 (empat) hari secara intensif.

RTB 129
2.3  SUSTAINABLE FINANCING (KEUANGAN BERKELANJUTAN)

ESENSI PROGRAM
Program pelatihan ini diharapkan dapat membe- 
rikan kesadaran atas peran bank sebagai institusi 
keuangan yang memberikan prioritas pada sustain-
ability (pelestarian lingkungan secara berkelanju-
tan) dalam praktek bisnisnya, dengan memperha-
tikan faktor-faktor risiko lingkungan dan sosial (En-
vironmental and Social Risks Assessment = ESRA).

PESERTA YANG DISARANKAN 
Pejabat dan staf yang mempunyai pengalaman di 
bidang operasional perbankan, terutama para ac-
count officers, analis kredit, risk officers, dan busi-
ness development officers  .

DURASI 
Program ini dilaksanakan 4 (hari) hari secara inten-
sif.
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RTB 131
2.4  FUNDING OFFICER

 

ESENSI PROGRAM
Program pelatihan Funding Officer merupakan program pembekalan kepada staf bank mengenai kegiatan 
yang dilakukan oleh seorang funding officer di bank. Funding officer memiliki tugas utama dalam hal 
pencarian dana pihak ketiga bank sehingga bank dapat memenuhi kebutuhan dana pihak ketiga sesuai 
target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Pegawai bank yang tugasnya berkaitan dengan kredit ritel khususnya posisi verificator.

 
DURASI

Program dilaksanakan 2 (dua) hari secara intensif.

 CSB 116
3.1  ANALISIS KREDIT KONSUMEN

ESENSI PROGRAM
Kredit Konsumen adalah salah satu jenis kredit yang menjadi sumber pendapatan bunga yang besar bagi 
bank. Tingkat risikonya cukup tinggi, sehingga kredit jenis ini juga memberikan tingkat return yang tinggi. 
Meskipun demikian, kredit konsumen memiliki kelebihan antara lain relatif tidak terpengaruh secara 
signifikan oleh kondisi makro ekonomi. Dengan pengelolaan portofolio consumer loan yang baik, maka 
bank diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bunga sekaligus memenangi persaingan dalam 
pasar Kredit Konsumen. Program pelatihan analisis kredit ini dirancang khusus untuk membekali para 
calon analis kredit konsumen agar siap dan handal dalam mengelola kredit dan mengambil keputusan 
terkait perkreditan bank. Pelatihan ini juga sebagai salah satu solusi untuk memperluas kesempatan dalam  
meningkatkan portofolio kredit konsumen yang “sehat” dan berkualitas.

III. CONSUMER BANKING 
ACADEMY

PESERTA YANG DISARANKAN
Karyawan bank yang tugasnya berkaitan dengan 
kredit konsumen, khususnya untuk consumer 
credit analyst/credit officer.

DURASI
Program dilaksanakan 4 (empat) hari secara intensif .
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TSB 301
4.1 ADVANCED TREASURY

TREASURY 
BANKING ACADEMY

IV.

ESENSI PROGRAM
Kemampuan memahami pro-
fil dari sumber-sumber keuan-
gan dan kewajiban keuangan, 
memungkinkan perusahaan 
memperoleh keuntungan yang 
maksimal dari seluruh aktivitas 
transaksi yang dilakukan oleh 
treasury. Program ini bertujuan 
meningkatkan kompetensi pe-
serta di bidang treasury opera-
tion tingkat lanjut pada sebuah 
bank devisa dengan metode: 
(1) antisipasi gerakan suku bu-
nga dan kurs valuta asing secara 
fundamental dan teknikal; 

(2) mengelola forex dan inte- 
rest rate exposure; (3) simulasi 
terpadu untuk seluruh transaksi 
dalam treasury operations.
 

PESERTA YANG DISARAN-
KAN

Semua pihak yang bersentu-
han langsung dengan kegiatan 
treasury, antara lain: staf dan 
manajer divisi treasury, analis 
pasar uang dan valuta asing, 
pengelola likuiditas dan posisi 
devisa neto, pejabat ALCO, 

manajer risiko, dan internal au-
ditor yang akan mengaudit ke-
giatan treasury.
 

DURASI 
Program dilaksanakan 3 (tiga) 
hari secara intensif.

TSB 302
4.2 COUNTERPARTY CREDIT RISK 
 

ESENSI PROGRAM
Dalam pengelolaan bank, treasury memegang peranan penting terutama dalam menjaga likuiditas, 
untuk itu treasury harus dapat mengelola pasar, suku bunga, dan risiko-risiko operasional secara efektif. 
Dalam pengeloaan risiko, pejabat dan praktisi treasury harus dapat mendayagunakan seluruh instrumen 
pendanaan dan lindung nilai (hedging) untuk merespon perubahan neraca dan skenario pasar, terutama 
apabila terjadi default atau gagal bayar atas instrumen treasury yang dimiliki bank. Pada akhirnya 
diharapkan peserta dapat mengelola serta meminimalisir risiko kredit dalam produk-produk treasury dan 
produk turunan (derivatives).

PESERTA YANG DISARANKAN
Mereka yang saat ini ditempatkan pada satuan 
kerja manajemen risiko, treasury, auditor internal, 
analis kredit serta lending officers.

DURASI
Program dilaksanakan 3 (tiga) hari secara intensif.

TSB 101
4.3  BASIC ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT (ALMA)

ESENSI PROGRAM
Peran Asset and Liability Management (ALMA) menjadi semakin penting untuk mengidentifikasi, mengu- 
kur, memantau dan mengelola eksposur suku bunga, valas, secara komprehensif dan konsisten suatu ne- 
raca dalam kondisi makro ekonomi yang dinamis.  
 
Program ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan neraca untuk memi-
tigasi risiko sekaligus meningkatkan dan menjaga stabilitas profitabilitas. 

 
PESERTA YANG DISARANKAN

Pejabat yang mengelola aktiva-pasiva dan kepala kantor kas ataupun kantor cabang pembantu.
 
DURASI

Program ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari secara intensif.

TSB 102
4.4  BASIC TREASURY 

ESENSI PROGRAM
Treasury berperan dalam pengelolaan likuiditas 
bank, suku bunga dan nilai tukar untuk memaksi-
malkan pendapatan, meminimalkan biaya serta 
mengelola dan mengontrol risiko pada tingkat yang 
dapat diterima. Pengelolaan treasury secara profe-
sional, dengan memahami risiko-risiko yang terkait 
dan regulasi mengenai produk dan jasa treasury 

perlu untuk diketahui seorang dealer dan treasur-
er. Program Basic Treasury ini bertujuan membekali 
dan meningkatkan kompetensi peserta dalam ke-
giatan treasury. 

PESERTA YANG DISARANKAN
Calon junior dealer, junior dealer, akuntan dan auditor treasury atau pegawai bank yang terkait dengan 
transaksi treasury baik langsung maupun tak langsung. 

DURASI
Program ini diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari kerja secara intensif.



12 13
LPPI - LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PERBANKAN TAHUN 2018

V. INVESTMENT BANKING 
ACADEMY

ICB 202
5.1  LOAN SYNDICATION

ESENSI PROGRAM
Pemberian kredit dalam skala besar dalam mata 
uang rupiah dan valuta asing dengan jangka waktu 
panjang mengandung risiko tinggi. Salah satu teknik 
bagi bank untuk mengurangi risiko adalah secara 
bersama-sama memberikan kredit dalam suatu 
proyek tertentu, yaitu dengan cara sindikasi. Model 
pemberian kredit jenis ini sangat diminati oleh per-
bankan, karena dianggap dapat risk sharing, serta 
dapat cepat meningkatkan portofolio kreditnya 
karena pada umumnya nominalnya besar. Progran 
pelatihan Loan Syndication ini mempersiapkan para 
analis dan pemutus kredit agar memiliki pengeta-
huan tentang kredit sindikasi.

PESERTA YANG DISARANKAN
Pejabat dan staf yang dalam kegiatan sehari-hari 
bertugas menangani kredit sindikasi maupun para 
officer yang akan ditugaskan pada bagian kredit.
 

DURASI
Program dilaksanakan 3 (tiga) hari secara intensif.

ICB 204
5.2  RESTRUKTURISASI NON PERFORMING LOAN (NPL)

ESENSI PROGRAM
Peningkatan portofolio kredit merupakan ukuran dari telah jalannya fungsi intermediasi sebuah bank, 
namun hal ini juga harus diimbangi dengan penekanan NPL. Untuk menjaga kualitas kredit tersebut 
biasanya bank telah memilki strategi strategi tersendiri. Namun adakalanya walaupun sudah dijaga tetap 
saja terdapat kredit yang menjadi bermasalah bahkan macet. Untuk itu diperlukan penanganan yang 
tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada.  Program pelatihan restrukturisasi NPL ini adalah 
program yang didisain agar peserta mendapatkan pemahaman yang utuh tentang restrukturisasi NPL, 
dengan dibekali overview terkait restrukturisasi NPL, prosedur dan proses pembinaan nasabah, langkah-
langkah penyelesaian, dasar hukum dan langkah litigasi terkait restrukturisasi pinjaman dan pelaporan 
serta monitoring restrukturisasi NPL.

PESERTA YANG DISARANKAN
Pejabat perkreditan yang telah mempunyai pema-
haman dasar manajemen perkreditan usaha pro-
duktif kecil, menengah, dan besar. 

DURASI
Program diselenggarakan selama 3 (tiga) hari secara 
intensif.

ICB 221
5.3  ANALISIS KREDIT PEMBIAYAAN INDUSTRI

ESENSI PROGRAM
Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis tak lepas dari kontribusi dan peran  suatu lembaga keu- 
angan dan perbankan. Pemberian pembiayaan untuk industri oleh perbankan merupakan suatu tanda bah- 
wa telah menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagai lembaga intermediary yang bertugas menghim- 
pun dan menyalurkan dana ke masyarakat, perbankan dituntut untuk selalu menerapkan prinsip prudential 
banking dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Penyaluran kredit merupakan aktivitas bisnis yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan yang positif 
bagi bank. Agar kredit yang disalurkan memberikan kontribusi yang signifikan diperlukan suatu analisis 
kredit yang secara khusus membahas tentang aspek kelayakan pemberian kredit kepada suatu nasabah. 
Pelatihan analisis kredit pembiayaan industri membekali para pesertanya dengan berbagai pengetahuan 
dan pemahaman mengenai tahapan analisis kelayakan pemberian kredit pada sektor industri
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Pegawai/ staf analis kredit atau mereka yang diproyeksikan akan memangku jabatan tersebut.
 

DURASI
Program pelatihan ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari.
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CBS 212
6.1  ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  

TERORISME (APU-PPT)

VI. REGULATION & BANK 
SUPERVISION ACADEMY

VII. PLAN, AUDIT, INFORMATION 
TECHNOLOGY, AND 

ACCOUNTING ACADEMY

ESENSI PROGRAM
Pelatihan ini merupakan penera- 
pan Program Anti Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Tero- 
risme (APU-PPT) yang wajib dila- 
kukan oleh seluruh industri per-
bankan dan industri keuangan 
non-bank di Indonesia. Program 
pelatihan ini akan membahas mu- 
lai dari rezim APU-PPT di Indone-
sia, penegakan hukum sampai de- 
ngan penerapannya dalam indus-
tri keuangan bank dan industri 
keuangan non-bank.

PESERTA YANG  
DISARANKAN

Seluruh pejabat/ staf dan pega- 
wai industri keuangan bank/ in- 
dustri keuangan non-bank, teru- 
tama pegawai yang belum per-
nah mendapatkan pelatihan me- 
ngenai penerapan program APU- 
PPT.

DURASI
Program dilaksanakan 2 (dua) 
hari secara intensif.

7.1  SISTEM PEMBAYARAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

ESENSI PROGRAM
Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi industri keuangan.  Sistem pembayaran 
saat ini telah berubah dan berinovasi dengan cepat, tidak hanya bertumpu pada produk-produk tradisio- 
nal seperti transfer, RTGS, dan kliring saja, tetapi volume transaksinya ditengarai sangat signifikan melalui 
E-Channel, dan produk-produk terkini menggunakan kartu (APMK). Perubahan sistem pembayaran juga 
menimbulkan peluang-peluang baru, antara lain dalam bentuk financial techology (fintech).  Dalam pro-
gram pelatihan ini akan disampaikan overview fintech, perkembangannya, respon otoritas/ regulator ter-
hadap fintech, jenis-jenis produknya, tantangan dan peluangnya bagi bank, serta dampaknya bagi pereke-
nomian.  Selain itu akan dibahas pula isu-isu dan permasalahannya.

PESERTA YANG DISARANKAN 
Pelatihan ini direkomendasikan bagi staf dan pe-
jabat bank di bidang operasi, serta karyawan-kar-
yawan yang bekerja di bidang lain yang berkaitan.  

DURASI 
Program ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari secara 
intensif.
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NBF101
8.1  PELATIHAN PSAK 62 (KONTRAK ASURANSI)

ESENSI PROGRAM 
Industri asuransi nasional mulai beradaptasi dengan pencatatan laporan keuangan baru yang telah berlaku 
sejak 1 Januari 2012 lalu, yaitu PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi. PSAK 62 merupakan hasil konvergensi 
IFRS, dimana pada pencatatannya akan membedakan transaksi premi murni (proteksi) dengan premi 
investasi. Dengan demikian, sistem pelaporan keuangan yang seragam dan sesuai standar internasional 
dapat mendorong untuk lebih siap menghadapi era globalisasi. Setelah menyelesaikan pelatihan ini 
para peserta diharapkan mampu: menjelaskan PSAK terkini bidang Asuransi, melakukan perhitungan 
Aktuaria bidang Asuransi Kerugian dan Kontrak Asuransi, membangdingkan PSAK lama dengan baru, 
mengidentifikasi pos-pos dan menyesuaikan pos-pos dalam Laporan Keuangan yang terkena dampak 
PSAK, menyusun Laporan Keuangan sesuai PSAK terbaru.

VIII. NON BANK FINANCIAL 
INSTITUTION ACADEMY 

PESERTA YANG DISARANKAN 
Pelatihan ini direkomendasikan untuk staff keuangan 
dan atau staf akuntansi yang berhubungan dengan 
pencatatan laporan keuangan.

DURASI & JADWAL 
Pelatihan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari 
secara intensif.

NBF102 
8.2  PELATIHAN ACCOUNT OFFICER UNTUK PENJAMINAN ASURANSI

ESENSI PROGRAM 
Asuransi penjaminan kredit merupakan proteksi 
yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum/ 
lembaga pembiayaan keuangan atas risiko 
kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit 
atau pinjaman tunai (cash loan) seperti kredit 
modal kerja, kredit investasi dan lain-lain. Oleh 
karena itu, pihak asuransi juga memerlukan suatu 
kemampuan analisis risiko terhadap porfolio kredit 
UMKM yang diberikan bank dan akan mereka jamin 
untuk menghindari klaim akibat default. Metode 
pengukuran dan penghitungan risiko kredit yang 
akan dijamin sendiri, tidak terlalu jauh berbeda 
dengan analisis risiko yang dilakukan pihak bank 
melalui seorang account officer terhadap calon 
debiturnya. Sehingga risiko default terhadap kredit 
yang telah dijaminkan dapat diminimalisasi dan 
kemungkinan klaim akan dapat dihindari.

PESERTA YANG DISARANKAN 
Peserta program pelatihan ini direkomendasikan 
kepada seluruh Account Officer (AO) yang bertugas 
mendapatkan potensi kerja sama (bisnis) dengan 
pihak pemberi kredit UMKM (bank atau koperasi) 
dan menganalisis portfolio kredit yang akan 
dijaminkan.
 

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari 
kerja secara intensif.

NBF103
8.3  TRADE FINANCING AND PROJECT FINANCING

ESENSI PROGRAM 
Program training ini bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi peserta dalam pembiayaan 
transaksi ekspor-impor dan menganalisis kelayakan usaha suatu proyek, potensi bisnis serta mitigasi 
risikonya sehingga mendatangkan keuntungan.

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta adalah karyawan bagian ekspor impor yang telah berpengalaman beberapa tahun, serta analis 
perkreditan yang mendalami kredit modal kerja atau investasi berdasarkan transaksi trade finance, para 
account officer, selain itu para internal auditor.

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja secara intensif. 

NBF104
8.4  PROFESSIONAL UNDERWRITER

ESENSI PROGRAM 
Pertumbuhan bisnis asuransi dewasa ini sudah 
memasuki tahap yang menggembirakan, kesadaran 
masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi 
sudah mulai terbangun. Untuk itu perlu diimbangi 
dengan adanya peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia di bidang asuransi, sehingga setiap 
SDM yang bekerja di dunia asuransi mampu 
memahami dan menjalankan aktifitas kerjanya 
dengan lebih baik. Khususnya bagi yang menangani 
analisa kelayakan sebuah properti atau usaha untuk 
dapat menilai besaran premi yang akan diterapkan, 
maka memerlukan pelatihan certified professional 
underwriter yang merupakan pembekalan kepada 
para calon-calon underwriter. 
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta adalah karyawan asuransi yang telah 
berpengalaman beberapa tahun, serta direncanakan 
sebagai petugas underwriter. 

 
DURASI & JADWAL 

Program ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari 
kerja secara intensif. 

NBF105
8.5  LITIGASI UNTUK PERUSAHAAN 

PEMBIAYAAN

ESENSI PROGRAM 
Dalam satu dekade terakhir ini, bisnis pembiayaan 
di Indonesia telah terbukti berkembang sedemikian 
pesat. Seiring dengan berkembangnya bisnis pem-
biayaan khususnya bisnis leasing tersebut, kom-
pleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh perusa-
haan pembiayaan juga semakin meningkat. Dengan 
kompleksitas yang dimiliki oleh perusahaan pem-
biayaan, sebuah perusahaan pembiayaan harus 
siap menghadapi segala tantangan. Setelah mengi-
kuti pelatihan ini, peserta akan mampu meningkat-
kan kompetensinya dalam menghadapi proses liti-
gasi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan/ 
sengketa dengan baik, dan membantu perusahaan 
menghindari/ meminimalkan risiko hukum, risiko 
keuangan dan risiko kepercayaan. 

 
 
PESERTA YANG DISARANKAN

Peserta yang disarankan adalah karyawan di unit 
kerja legal atau mereka yang akan diproyeksikan 
untuk melaksanakan tugas litigasi. 

DURASI 
Program ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari 
kerja secara intensif. 
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NBF106
8.6  COLLECTION MANAGEMENT

ESENSI PROGRAM 
Persaingan di bisnis pembiayaan 
menjadikan pelaku di bisnis ini 
berlomba-lomba mendapatkan 
nasabah namun tanpa diimbangi 
dengan kekuatan di unit kerja Ac-
count Receivable. Agar nasabah 
dapat memberikan kontribusi 
laba sesuai harapan manajemen, 
dibutuhkan tenaga kerja yang 
handal dan memahami dengan 
benar seluk beluk Account Re-
ceivable atau penagihan. Bagi 
perusahaan pembiayaan yang 
bermaksud mengembangkan 
bisnisnya lebih jauh ke depan, 
maka perlu melakukan pengem-

bangan sumber daya manusia 
yang memahami permasalahan 
penagihan ini. Oleh karena itu, 
perusahaan pembiayaan perlu 
mengadakan pelatihan “Collec-
tion Management”.

PESERTA YANG  
DISARANKAN

Peserta yang disarankan adalah 
karyawan di unit kerja penag-
ihan atau mereka yang akan 
diproyeksikan untuk melak-
sanakan tugas penagihan. 

DURASI 
Program ini akan berlangsung 
selama 3 (tiga) hari kerja secara 
intensif. 

NBF107
8.7  PENERBITAN OBLIGASI DAN PROSEDUR INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

 
 
ESENSI PROGRAM 

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga dapat menghimpun dana dari pihak kedua yaitu dari 
penerbitan surat hutang (obli- gasi) dan dari pihak pertama yaitu 
dengan menerbitkan saham (IPO). Kedua sumber pendanaan 
ini merupakan alternatif yang dapat ditempuh bank untuk ber-
ekspansi, yang masing-masing sumber pendanaan ini tentunya 
memiliki karakteristik yang berbeda. Penambahan modal 
dengan menerbitkan saham baru (IPO) juga membantu bank 
untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/ OJK tentang per-
modalan. LPPI merancang se- buah pelatihan khusus untuk para 
pejabat bank yang ingin mem- pelajari lebih mendalam menge-
nai pasar modal, terutama ten- tang proses penerbitan obligasi, 
dan proses melakukan IPO bagi bank yang sudah atau berencana 
akan go public.

PESERTA YANG DISARANKAN
Para pejabat bank yang ingin memperdalam 
pengetahuan pengelolaan sumber pendanaan, 
bagian treasury, serta bagian Asset and Liabilities 
Management (ALMA).

DURASI
Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 2 (dua) 
hari kerja secara intensif.

NBF 108
8.8  AKTUARIA DANA PENSIUN

ESENSI PROGRAM 
Sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan iuran pensiun, pengelolaan dana yang 
efisien dan efektif merupakan hal yang wajib dilakukan. Aktuaria dana pensiun merupakan salah satu cabang 
disiplin ilmu keuangan yang secara khusus membahas tentang pengelolaan dana. Aspek pendanaan dan 
solvabilitas, metode perhitungan aktuaria serta pembentukan kewajiban aktuaria merupakan rangkaian 
pembekalan materi yang akan diberikan kepada peserta pelatihan aktuaria.
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Para pegawai perusahaan dana pensiun, asuransi dan investasi atau seseorang yang ditugaskan untuk 
melakukan tugas yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktuaria.
 

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 3 hari secara intensif.

NBF 109
8.9  AKUNTANSI DANA PENSIUN

ESENSI PROGRAM 
Proses pencatatan transaksi keuangan yang kom-
prehensif, sistematis dan transparan merupakan hal 
yang sangat diperlukan dalam suatu institusi khu-
susnya Dana Pensiun. Sebagai institusi yang fokus 
pada aktivitas penghimpunan, pengelolaan serta 
penyaluran iuran pensiun, proses akuntansi mem-
berikan kontribusi yang signifikan terhadap pro-
ses berkembangnya suatu institusi. Melalui proses 
pencatatan akuntasi dapat diperoleh gambaran 
informasi keuangan yang nantinya akan turut serta 
menentukan model pengelolaan dan pengemban-
gan dana. Mengingat besarnya manfaat yang dapat 
diperoleh dari proses pencatatan akuntansi, maka 
perlu dirancang suatu program pelatihan akuntansi 
yang diperuntukkan secara khusus bagi dana pen-
siun

 
PESERTA YANG DISARANKAN

Peserta yang disarankan untuk mengikuti pelatihan 
ini adalah karyawan lembanga dana pensiun yang 
ditugaskan di divisi keuangan.
 

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 2 hari secara 
intensif.

NBF 110
8.10  PENGANTAR DANA PENSIUN

 

ESENSI PROGRAM 
Sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk 
guna memberikan kelangsungan penghasilan ke-
pada seseorang yang telah bekerja sekian tahun 
dan sudah memasuki masa pensiun, Dana Pensi-
un memainkan peranan yang vital didalam suatu 
instansi perusahaan. Pentingya fungsi dan peran 
Dana Pensiun telah mendorong pemerintah untuk 
secara khusus menerbitkan peraturan yang menga-
tur tentang pengertian, tata cara pembentukan ser-
ta prosedur perhitungan dan pembayaran manfaat 
pensiun. Program pelatihan Introduction to Dana 
Pensiun membekali para peserta dengan berbagai 
pengetahuan terkait tentang Dana Pensiun.
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta yang disarankan untuk mengikuti pelatihan 
ini adalah para pegawai yang belum berpengalaman/ 
fresh graduate yang baru memasuki lembaga dana 
pensiun.
 

DURASI & JADWAL 
Program berlangsung selama 2 hari secara intensif.
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NBF 111
8.11  PENGELOLAAN DANA PENSIUN

ESENSI PROGRAM 
Masa pensiun merupakan suatu 
situasi atau kondisi yang ditan-
dai dengan menurunnya pro- 
duktivitas seseorang. Penurunan 
produktivitas dimaksud akantu- 
rut serta mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan pada usia pensiun. 

Untuk mengantisipasi penurunan 
tingkat kesejahteraan pada masa 
pensiun, maka diperlukan suatu 
program perencanaan dan persia- 
pan pensiun yang dapat meren-
canakan dan mempersiapkan ke-
butuhan pada masa pensiun. 

Melalui program ini diharapkan 
dapat terciptanya kontinuitas in- 
come yang berkesinambungan 
bagi seorang karyawan pada masa 
pensiunnya.

PESERTA YANG DISARANKAN
Karyawan perusahaan dan pegawai yang bertugas di unit kerja pengelolaan dana pensiun.
 

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 2 hari secara intensif.

NBF 112
8.12  ASPEK HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM COLLECTION

ESENSI PROGRAM 
Collection merupakan tindakan akhir yang dilakukan 
oleh hampir semua lembaga keuangan (khususnya 
bank dan perusahaan pembiayaan) dalam rangka 
penyelamatan aset/ kredit yang diberikan kepada 
debitur. Dalam collection terdapat berbagai konsep, 
terminologi maupun prosedur yang wajib dipahami 
dan dipatuhi oleh pihak yang melakukan tindakan 
collection. Aspek hukum dan manajemen risiko 
merupakan “rambu-rambu” yang wajib dipahami 
dan dipatuhi oleh collector agar tidak terjadi 
risiko gagal bayar. Setelah mengikuti program 
pelatihan ini para peserta diharapkan akan mampu 

untuk memahami prosedur mitigasi risiko “gagal 
bayar” dan pelanggaran hukum dalam collection. 

 
PESERTA YANG DISARANKAN

Karyawan lembaga keuangan (bank atau perusahaan 
pembiayaan) yang bertugas menangani kegiatan 
collection.
 

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 2 hari secara 
intensif.

NBF 113
8.13  PEMASARAN JASA PEMBIAYAAN 

ESENSI PROGRAM 
Sebagai lembaga yang secara khusus melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha, 
anjak piutang dan pembiayaan konsumen, aspek pemasaran merupakan “ujung tombak” dari keberhasilan 
usaha jasa pembiayaan. Terlebih lagi ditengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif ini, peran, 
fungsi dan keahlian seorang tenaga pemasar yang handal semakin diperlukan. Program pelatihan Pemasaran 
Jasa Pembiayaan dirancang secara khusus guna membekali para pesertanya dengan pengetahuan dan 
wawasan terkait pemasaran jasa pembiayaan.

PESERTA YANG DISARANKAN
Para fresh graduate yang akan ditugaskan untuk 
menjadi tenaga pemasaran usaha jasa pembiayaan.

DURASI & JADWAL 
Program ini akan berlangsung selama 2 hari secara 
intensif.

NBF 114
8.14  KIAT-KIAT BERINVESTASI 

REKSADANA

ESENSI PROGRAM 
Ekonomi dunia saat ini masih diselimuti krisis surat 
utang negara di kawasan Eropa dan Amerika, na-
mun, perekonomian Indonesia diyakini tetap mam-
pu tumbuh dengan dukungan daya beli masyarakat 
kelas menengah yang mencapai 40 juta jiwa. Kon-
disi ini membuat iklim investasi di Indonesia masih 
berada dalam trend positif yang ditunjukkan mela-
lui perkembangan IHSG. Pelatihan ini akan memba-
has tentang seluk beluk Reksa Dana, yaitu: sisi pera-
turan, pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban 
investor, imbal hasil Reksadana, dan kiat-kiat dalam 
berinvestasi Reksadana. 

PESERTA YANG DISARANKAN
Para pelaku pasar modal, pegawai bank,  dosen dan 
guru serta peserta umum yang ingin mengetahui 
perihal Reksadana.
 

DURASI & JADWAL 
Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 1 (satu) 
hari kerja.

NBF 115
8.15  INSURANCE FOR BANKERS

ESENSI PROGRAM 
Dewasa ini pertumbuhan bisnis kerja sama antara 
bank dengan perusahaan asuransi semakin berkem-
bang yang menunjukan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya asuransi. Untuk itu, diperlukan sebuah 
pelatihan khusus untuk memberi pembekalan ke-
pada para staf yang terlibat dalam bidang bancas-
surance agar proses kerja yang dilakukan semakin 
baik
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Para karyawan yang bertanggung jawab dalam pe- 
nyelenggaraan dan pengoperasian Bancassurance, 
 termasuk manajer maupun Senior officer.

DURASI & JADWAL 
Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 2 (dua) 
hari secara intensif.
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ESENSI PROGRAM
Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan, riset, dan konsultasi, LPPI juga memiliki beberapa program 
seminar, workshop dan refreshment program dengan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan 
terkini. Para pembicara dan fasilitator yang akan memberikan materi, merupakan tokoh utama atau pakar/ 
ahli senior di lingkungan perbankan dan keuangan, baik sebagai regulator maupun praktisi skala nasional 
dan internasional yang tentunya sesuai dengan tema materi yang dibawakan.
 

MANFAAT
Dengan adanya program seminar, workshop dan refreshment program ini, kami senantiasa dapat 
memberikan diskusi dan pemahaman pengetahuan terkini baik dalam bidang leadership and ethics 
maupun keuangan dan perbankan. Terutama khusus untuk refreshment program, kami telah bekerja 
sama dengan asosiasi maupun lembaga sertifikasi profesi sehingga keikutsertaan peserta dalam program 
refreshment dapat diakui dan diterima oleh industri.
 

METODE
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam program ini meliputi ceramah/ pemaparan, diskusi 
kelompok, sharing experiences, dan studi kasus.

IX. REFRESHMENT, 
WORKSHOP, DAN SEMINAR 

X.  PROGRAM
JASA KONSULTASI DAN 
ASSESSMENT CENTER

Corporate Management Diagram

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dibidang keuangan dan perbankan, fokus kami membantu 
industri perbankan dalam mengembangkan kapasitas SDM dan Organisasi melalui asesmen/rekrutmen 
dan konsultasi yang mengambil intisari terbaik dari sisi praktikal dan akademis. 
Kami menawarkan konsep dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan klien serta dikombinasikan 
dengan teknik penerapan yang tepat sehingga memberikan hasil yang unggul dan memberikan nilai 
tambah bagi pengembangan perusahaan

CP: 
•	 021 – 71792012 (ext: 360, 362, 426, 276)
Email:
•	 dka@lppi.or.id
•	 lppi.dka@gmail.com
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10.1  PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (CORPORATE PLAN)
KON 131

CORPORATE 
DIAGRAM

DAFTAR PRODUK

•	 Penyusunan rencana strategis (corporate plan)
•	 Evaluasi	dan	revisi	rencana	strategis	
•	 Sistem monitoring rencana strategis

•	 Penyusunan struktur organisasi dan uraian jabatan
•	 Peningkatan status menjadi Bank Devisa
•	 Penyusunan pedoman & prosedur produk bank
• Feasibility Study pendirian kantor cabang

• Assessment Talent Pool
• Assessment calon	pengurus	(BOD/BOC)
•	 Rekrutmen Bank Specialist (Professional Hire)
• Head Hunter
• Assessment promosi
•	 Rekrutmen pegawai baru
• Work Load Analysis
•	 Penyusunan arsitektur training 

•	 Penyusunan	buku	pedoman	GCG

• Risk Management Development

• Trainsessment

STRATEGIC
MANAGEMENT

OPERATION
FOCUS

GOOD 
CORPORATE

GOVERNANCE

RISK
MANAGEMENT

HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT

LEADERSHIP

URAIAN SINGKAT
Lingkungan bisnis yang berubah begitu cepat dan 
bernuasa VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexi-
ty, Ambiguity), telah menciptakan persaingan usa-
ha perbankan semakin ketat. sehingga menuntut 
bank untuk menyesuaikan strateginya. Penyusu-
nan strategi jangka panjang – menengah yang ap-
likatif dan terukur menjadi sangat penting sebagai 
pedoman perusahaan mencapai visi dan misinya. 
Sebagai respon dari perubahan lingkungan dan tun-
tutan stakeholder,sudahlah tepat apabila arah kebi-
jakan 5 (lima) tahun ke depan selalu di update mela- 
lui penyusunan Rencana Strategis Bank, danuntuk 
memenuhi PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Cor-
porate Governance pasal 56 ayat 1 yang menyatakan 
bahwa: ”Bank wajib menyusun rencana strategis da-
lam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan 
rencana bisnis (business plan)”.

MANFAAT
Bank memahami dan mampu menyusun rencana 
strategis yang mencerminkan posisi bank, arah dan 
tindakan strategis yang perlu dilakukan, sehingga 
seluruh jajaran organisasi mempunyai alat yang 
dapat memantau pencapaian visi dan misi.
 

TAHAPAN
Tahapan konsultansi meliputi: penelitian dan peny-
usunan analisis kinerja perusahaan, analisis potensi 
pasar dan posisi perusahaan, strategi perusahaan 
(mencakup road map korporasi, program inisiat-
if dengan balanced score card,pemetaan strategi  
perusahaan),rencana kerja fungsional, dan proyeksi 
keuangan.
 

METODE
Konsep teori yang digunakan adalah SWOT analysis dan dapat ditambah dengan beberapa konsep lainnya 
sesuai kebutuhan.  Setiap kegiatan konsultasi dilakukan dengan dasar riset yang mendalam (riset pustaka, 
survey internal dan survey eksternal) dan pembahasan secara intensif baik melalui Focus Group Discussion 
(FGD) dan/atau komunikasi jarak jauh (teleconference, email dan media lainnya) antara tim LPPI dengan 
tim counterpart.
 

TIM KONSULTAN
Terdiri dari para spesialis bidang stratejik perbankan dan keuangan, serta para assosiate consultant dari 
berbagai bidang keahlian yang memahami best practices pada industri perbankan.
 

DURASI
Konsultasi ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan.
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10.2  EVALUASI DAN REVISI RENCANA STRATEGIS 

URAIAN SINGKAT
Perubahan faktor politik, eko-
nomi, sosial dan teknologi (PEST) 
menjadikan industri perbankan 
bernuansa VUCA (Volatile, Uncer- 
tain, Complex, Ambiguous). Hal ini 
tentunya membuat bank secara 
berkala dan berkanjang menge- 
valuasi strategi dan kebijakan 
serta infrastruktu agar bank dapat 
berselancar di atas gelombang pe-

rubahan. Menurut kerangka Bal-
ridge, strategi merupakan salah 
satu pilar dalam menghasilkan or- 
ganisasi yang baik (excellent). Se-
mentara pilar lainnya (kepemim- 
pinan, keterikatan nasabah, sum- 
ber daya manusia, operasional 
dan hasil) perlu diintegrasikan 
menjadi sebuah kerangka yang 
didasari oleh nilai-nilai inti dan 

konsep (core values  & concepts). 
Dengan dasar tersebut, bank a- 
kan dapat senantiasa mengkini- 
kan rencana strategi perusahaan. 

MANFAAT
Bank memahami dan mampu mengevaluasi dan merevisi rencana strategis sehingga lebih mencerminkan 
posisi bank saat ini dan arah strategis yang perlu dilakukan sesuai perubahan yang tersejadi dalam kerangka 
mencapai visi dan misi bank.

TAHAPAN
Tahapan konsultansi meliputi: 
1. Melakukan kajian (diagnosa) kesesuaian asumsi- 

asumsi yang digunakan dalam penyusunan 
rencana strategis dikaitkan dengan kekinian 
perkembangan kondisi eksternal (makro eko-
nomi), perbankan nasional dan internal bank.

2. Melakukan analisa kesenjangan (gap analysis) 
rencana strategis yang dituangkan dalam Cor-
plan dengan realisasinya. 

3. Menyempurnakan faktor-faktor kunci keber-
hasilan (KSF) agar rencana strategis tetap dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana.

4. Merekomendasikan isu-isu strategis baik jangka 
pendek maupun menengah dalam rangka  penca- 
paian rencana strategis.

METODE
Konsep teori yang digunakan adalah gap analysis 
dan dapat ditambah dengan beberapa konsep 
lainnya sesuai kebutuhan. Setiap kegiatan konsultasi 
dilakukan dengan dasar riset yang mendalam (riset 
pustaka, survey internal dan survey eksternal) dan 
pembahasan secara intensif baik melalui Focus 
Group Discussion (FGD) dan/atau komunikasi jarak 
jauh (teleconference, email dan media lainnya) 
antara tim LPPI dengan tim counterpart.

TIM KONSULTAN
Terdiri dari para spesialis bidang stratejik perbankan 
dan keuangan, serta para assosiate consultant dari 
berbagai bidang keahlian yang memahami best 
practices pada industri perbankan.

 
DURASI

Konsultasi ini diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan.

10.3  SISTEM MONITORING RENCANA STRATEGIS 

URAIAN SINGKAT
Lingkungan industri perbankan merupakan dunia yang bernuansa VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous) sehingga penting untuk Bank menyusun strategi jangka panjang – menengah yang aplikatif 
dan terukur dalam rangka mencapai visi dan misinya. Dengan strategi yang yang telah disusun dengan baik 
tersebut, perlu ada penerapan eksekusi yang konsisten dan terpantau secara periodik dengan ukuran – 
ukuran yang mudah dipahami setiap orang dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin membutuhkan 
sistem dan alat-alat yang sederhana tentang sasaran yang prioritas, aktivitas rutin, agar strategi bank 
dapat dieksekusi secara konsisten.

MANFAAT
•	 Bank mampu mengembangkan program kerja 

pada tim bisnis, sehingga strategi perusahaan 
tereksekusi secara nyata baik unit kerja mau-
pun individu.

•	 Bank mampu membuat terobosan serta mengi-
nisiasi perubahan perilaku jajaran dibawahnya. 

TAHAPAN
Tahapan konsultansi meliputi: 
1. Melakukan kajian (diagnosa) rencana strategis 

yang telah disusun sebelumnya.
2. Menetapkan sasaran berdasarkan strategi dan 

Merancang aktivitas yang selaras dengan KPI 
dan  strategi.

3. Merancang alat ukur dan dashboard sesuai 
kriteria alat ukur yang ditetapkan.

4. Menyusun tim sesuai KPI dan jadwal evaluasi.

METODE
Metode yang digunakan dalam penyusunan sistem monitoring adalah 4DX (Four Disciplines of Execution) 
beserta syarat – syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.  Setiap tahap kegiatan konsultasi dilakukan 
dengan pembahasan secara intensif baik melalui Focus Group Discussion (FGD) dan/atau komunikasi jarak 
jauh (teleconference, email dan media lainnya) antara tim LPPI dengan tim counterpart.

TIM KONSULTAN
Terdiri dari para spesialis bidang stratejik perbankan 
dan keuangan, serta para assosiate consultant dari 
berbagai bidang keahlian yang memahami best 
practices pada industri perbankan.

 
 
DURASI

Konsultasi ini diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan.
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10.4  PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN JABATAN
KON 102

URAIAN SINGKAT
Lingkungan perbankan yang berubah secara cepat 
baik dari sisi regulasi, tuntutan nasabah dan opera-
sional menuntut bank untuk menyesuaikan strategi 
bisnis yang akan berdampak pada penajaman or-
ganisasinya. 

Konsultasi ini dirancang untuk membantu bank 
dalam mendesain organisasi sekaligus menyusun 
uraian jabatan agar sesuai dengan kebutuhan.

MANFAAT
Konsultasi ini bertujuan membantu bank dalam 
mendesain dan mengembangkan struktur organi- 
sasinya agar organisasi yang baru dapat:
1. Sesuai dengan regulasi dan strategi bisnis
2. Memberikan prioritas kepada pelanggan kunci
3. Mengurangi dan/atau menghilangkan duplikasi 

fungsi dalam organisasi
4. Menyederhanakan lapisan manajemen dalam 

organisasi
5. Meningkatkan channel of communication  

dalam organisasi
6. Memberikan peran, tanggung jawab dan  

akuntabilitas yang jelas
Setelah struktur organisasi tersusun maka tahap 
berikutnya menyusun uraian jabatan yang terdi-
ri dari identitas jabatan, tujuan jabatan, tanggung 
jawab utama, wewenang, key performance indica-
tors, dimensi, kedudukan dalam organisasi, hubu- 
ngan kerja dan persyaratan jabatan.

METODE
Konsultasi dilakukan dengan 
melibatkan tim counterpart dari 
bank agar hasilnya well imple-
mented dengan tahapan pros-
es: diagnostic, disain, dan im-
plementasi.

TIM KONSULTAN
Tim konsultan terdiri dari highly 
experienced consultant dalam 
human resources management 
system dalam bidang perban-
kan dan keuangan.

DURASI
Konsultansi ini diselenggarakan 
selama 3 (tiga) bulan.

10.5  PENINGKATAN STATUS MENJADI BANK DEVISA
KON 120

URAIAN SINGKAT
Untuk memenangkan persaingan perbankan, bank 
harus memperhatikan perkembangan pasar dan 
kebutuhan nasabah.  Perdagangan interinsuler 
semakin melebar ke perdagangan internasional. 
Peran bank di dalam menjembatani kebutuhan ini 
semakin dituntut.  

Sampai saat ini masih terdapat beberapa bank 
yang belum dapat memberikan pelayanan  
jasa-jasa luar negeri. Hal ini disebabkan karena 
statusnya belum menjadi bank devisa.  
 
Untuk menjadi bank devisa, bank diminta oleh 
regulator (OJK) untuk menyampaikan proposal 
studi/ analisis kelayakan yang berisi tentang 
rencana bisnis dan persiapan sumber daya 
manusia (SDM), sistem teknologi dan lain-lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 

MANFAAT
Dengan menjadi bank devisa,diharapkan bank 
mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar 
kepada nasabahnya, sehingga dapat memudahkan 
skala kegiatan dan pertumbuhan usahanya.

TAHAPAN
Studi kelayakan sedikitnya memuat: potensi 
ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan antar 
bank, tingkat kejenuhan jumlah bank berkaitan 
dengan transaksi devisa, rencana persiapan SDM 
dan pengembangan bisnis proses.
 

METODE
Selain studi kelayakan di atas, dimulai dari business 
diagnostic, meliputi mempelajari potensi bisnis, 
kesiapan bank dan calon nasabah. Bank diharapkan 
menyampaikan business plan yang dijabarkan 
dalam rencana bisnis bank (RBB) tahunan, yang 
memuat rencana kerja, proyeksi arus kas bulanan 
dan neraca rugi. 

TIM KONSULTAN
Tim konsultan terdiri dari tim konsultan yang 
berpengalaman.
 

DURASI
Seluruh kegiatan studi kelayakan dalam meningkat-
kan status menjadi bank devisa membutuhkan wak-
tu sekitar 3 (tiga) bulan.
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10.6  PENYUSUNAN SISDUR OPERASI PERBANKAN
KON 121

URAIAN SINGKAT
Regulator melakukan penyempurnaan tata cara pengelolaan bisnis bank secara berkala sesuai 
dengan perkembangan bisnis dan industri.  Sehubungan dengan perubahan regulasi dan atau lainnya, untuk 
kepentingan pelayanan dan keamanan, bank harus mempunyai sisdur sistem operasi untuk menghasikan 
produk dan jasa layanan. 

Sistem operasi antara lain meliputi formulir yang dipakai, urutan langkah transaksi yang harus dilalui, pe-
jabat yang berwenang, unit organisasi terkait, pengamanan transaksi dan lain-lain.  Sistem operasi  ini 
dipengaruhi oleh teknologi, preferensi manajemen, peraturan atau undang-undang yang berlaku, faktor 
efisiensi, dan sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem operasi dimaksud  
mengalami perubahan sehingga sistem operasi perbankan yang ada harus dirancang ulang agar sesuai 
dengan tuntutan zaman. 

Jasa konsultasi ini pada dasarnya membantu bank dalam merancang ulang sistem operasi jasa bank agar 
memenuhi standar atau tuntutan tertentu dan menuliskannya ke dalam buku pedoman perusahaan (man-
ual).  Penyusunan sisdur operasi perbankan juga bisa dilakukan untuk produk atau layanan baru yang 
belum ada buku pedomannya.

MANFAAT
Dengan penyegaran kembali/ up-date buku 
pedoman operasi perbankan atau penyusunan 
sistem operasi perbankan yang baru (semula belum 
ada), bank diharapkan mampu melayani nasabah 
sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman sehingga 
bank mampu untuk terus bersaing. Sistem operasi 
perbankan yang tidak pernah disempurnakan atau 
direvisi mempunyai risiko menjadi lambat dan 
tidak aman dalam memberikan pelayanan kepada 
nasabahnya.

METODE
Penyusunan atau revisi sisdur operasi perbankan 
pada dasarnya dilakukan dengan metode bertahap 
yaitu mengkaji sisdur operasi perbankan yang 
ada, membandingkan dengan best practice atau 
tuntutan perubahan dan akhirnya merevisi atau 
membuat sisdur operasi perbankan yang baru. 
Revisi buku pedoman biasanya diikuti dengan 
sosialisasi agar bisa dipahami isinya oleh segenap 
pejabat terkait.

TIM KONSULTAN
Terdiri dari inhouse consultant, principal consultant 
sesuai keahliannya dan para praktisi industri 
perbankan sesuai kebutuhan jenis sistem operasi 
perbankan yang diperlukan.

DURASI
Jasa konsultasi ini biasanya memerlukan waktu 
3-5 bulan dan tergantung dari jenis produk sisdur 
operasi perbankan.

10.7  FEASIBILITY STUDY PENDIRIAN KANTOR CABANG

URAIAN SINGKAT
Bank Indonesia telah melakukan 
langkah-langkah penyesuaian di 
bidang perbankan ke arah ter-
ciptanya iklim perbankan yang 
sehat dan kondusif bagi industri 
perbankan, salah satunya adalah 
dikeluarkannya pengaturan per-
luasan jaringan usaha bank.Ber-
dasarkan peraturan Bank Indo-
nesia, perluasan jaringan usaha 
bank dapat dilakukan dengan 
membuka kantor cabang di da-
lam maupun di luar negeri dengan 
memenuhi kriteria Bank umum 
Berdasarkan Kegiatan Usaha 
(BUKU).
Dengan penambahan jaringan, 
diharapkan bank dapat mem-
perluas jangkauan layanan bank. 
Oleh karena itu dalam melaku-
kan perluasan kantor cabang, ha-
rus memperhatikan rencana ker-
ja, kelayakan dan kemampuan 
keuangannya. Hal ini didasar-
kan pada pertimbangan bahwa 
dengan dilakukannya perluasan 

jaringan usaha tersebut tidak 
akan mengganggu kondisi ke-
uangan bank, khususnya per-
modalannya di waktu yang akan 
datang.

 
MANFAAT

•	 Untuk mengetahui dan 
mendapatkan gambaran ke-
layakan (baik aspek kualitatif 
maupun kuantitatif) pembu-
kaan Kantor Cabang Bank

•	 Memenuhi Peraturan Bank 
Indonesia Nomor : 13/27/
PBI/2011 tanggal 28 Desem-
ber 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bank Indone-
sia Nomor : 11/1/PBI/2009 
tentang Bank Umum khu-
susnya pada BAB V pasal 35 
terkait persyaratan perijinan 
pembukaan Kantor Cabang

•	 Memenuhi Peraturan Otori- 
tas Jasa Keuangan Nomor 6/ 
POJK.03/2016 Tentang Kegi- 
atan Usaha Dan Jaringan 
Kantor Berdasarkan Modal 
Inti Bank khususnya pada 
BAB III Jaringan Kantor ten-
tang persyaratan pembu-
kaan Kantor Cabang.

METODE
Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali dan menganalisis data dan informasi baik yang bersifat 
sekunder maupun primer. Data dan informasi primer diperoleh melalui survei dan untuk informasi 
sekunder akan diperoleh melalui Kantor Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan 
gambaran peta persaingan industri perbankan di kawasan Jakarta pada saat ini dan arah kebijakan otoritas 
di masa mendatang.
 

TIM KONSULTAN
Terdiri dari inhouse consultant, principal consultant sesuai keahliannya dan para praktisi industri perbankan 
terutama dalam menganalisis makro dan mikro ekonomi.
 

DURASI
Jasa konsultasi ini biasanya memerlukan waktu 3 bulan.
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10.8  TRAINSESSMENT

 

URAIAN SINGKAT
Pembentukan pasar tunggal atau yang lebih dikenal dengan MEA akan secara resmi bersentuhan dengan 
sektor perbankan dan keuangan pada tahun 2020. Tentu hal ini akan menjadi peluang bagi entitas yang 
berkecimpung pada industri perbankan dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) untuk melakukan ekspansi 
bisnis ke sebuah pasar yang lebih besar. 
 
Namun hal tersebut hanya akan menjadi sebuah kesuksesan para kompetitor yang akan dinikmati melalui 
media, jika entitas yang dimaksud tidak memiliki SDM yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi 
yang telah dirancang untuk memaksimalkan peluang yang dihadirkan oleh MEA. 
 
Untuk mengatasi hal tersebut, Bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) membutuhkan pemotretan 
peta kompetensi dan area pengembangan karyawan yang tertuang dalam sebuah program Trainsessment 
yang terdiri dari dua kegiatan, yakni training (Leadership & Profiling) dan assessment (Psikotes, simulasi 
& LGD in-tray). 

MANFAAT
Program ini akan menghasilkan sebuah pemahaman 
komprehensif yang dimiliki setiap karyawan yang 
mengikuti program ini mengenai leadership dan 
profiling. Program ini juga menyajikan sebuah 
laporan hasil assessment, baik dalam bentuk 
laporan tiap individu maupun rekap laporan secara 
keseluruhan yang akan dikombinasikan dengan 
sebuah rekomendasi dari hasil assessment tersebut, 
yang dapat dijadikan sebagai sebuah amunisi baru 
bagi bank atau lembaga keuangan nonbank (LKNB) 
dalam bersaing pada industri perbankan dan 
keuangan

TAHAPAN
Tahapan konsultasi meliputi training dan assess-
ment. Pada training mencakup leadership dan pro-
filing. Sedangkan assessment meliputi psikotes dan 
simulasi LGD –In tray. 

 
METODE

Metode yang dilakukan tentang tantangan leader-
ship era VUCA, profiling DISC and PAPI COSTIC, ex-
plore profiling by DISC, tes psikologi, LGD, simulasi 
INTRAY, dan business game.

TIM KONSULTAN 
Terdiri dari para spesialis bidang stratejik perbankan 
dan keuangan, serta para assosiate consultant dari 
berbagai bidang keahlian yang memahami best 
practices pada industri perbankan.

DURASI
Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

10.9  PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN GCG

URAIAN SINGKAT
Praktik Good Corporate Gover- 
nance pada industri perbankan 
di Indonesia dilatarbelakangi 
sebuah krisis moneter global 
yang menghancurkan perekono-
mian negara-negara di Asia, tidak 
terkecuali tatanan perekonomi-
an Indonesia yang digambarkan 
oleh hancurnya sistem perban-
kan di Indonesia yang terjadi se-
cara sistemik. Untuk mengatasi 
hal tersebut, pemerintah men-
ciptakan sebuah program yang 
dinamakan Arsitektur Perbankan 
Indonesia (API). 

API adalah sebuah program yang 
terdiri dari 6 (enam) pilar yang 
membentuk sebuah kerangka 
dasar Sistem Perbankan Indo-
nesia. API diharapkan mampu 
membangun kembali reruntu-
han sektor perbankan pasca 
krisis besar. Satu dari enam pilar 

tersebutlah yang menjadi dasar 
bagi pemerintah untuk mener-
apkan GCG melalui PBI no. 8/14/
GCG/2016. 

Di samping menghindarkan bank 
dari sebuah krisis yang bermuara 
dari internal perusahaan, pener-
apan prinsip-prinsip GCG juga 
akan meningkatkan kepercayaan 
nasabah dan menjadi nilai tam-
bah bagi bank.

 

MANFAAT
Program ini akan memastikan 
bahwa perusahaan telah melak- 
sanakan setiap ketentuan stan-
dar dalam Good Corporate Go- 
vernance yang akan diiringi oleh 
peninjauan secara menye-luruh 
terkait wewenang dan tanggu-
ng jawab semua pihak ter- 
kait di dalam penerapan Good 
Corporate Governance

TAHAPAN
Tahapan  pengerjaan penyusu- 
nan BPP terdiri dari 3 (tiga) tahap, 
yaitu tahap diagnostic study, ta-
hap penyusunan BPP, hingga ta-
hap sosialisasi.

METODE
Penyusunan BPP Good Coorporate Governance menggunakan pendekatan kepatuhan terhadap aturan 
Bank Indonesia/OJK tentang Good Corporate Governance, penyesuian best practice penerapan GCG di 
perbankan, melakukan penilaian dari konsep GCG yang telah diaplikasikan dan menyusun saran dari hasil 
diagnostic study, termasuk corporate governance structure, dan penyusunan kembali dan pengkinian BPP 
GCG.

TIM KONSULTAN 
Terdiri dari para pakar di bidang GRC (Governance, 
Risk, dan Compliance) yang telah memiliki pema-
haman yang komprehensif mengenai best practice 
pada industri perbankan.

 
DURASI 

Konsultasi akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, 
yang akan dilanjutkan dengan pendampingan pada 
proses sosialisasi di bulan ke 4 (empat).
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10.10  RISK MANAGEMENT DEVELOPMENT

 

URAIAN SINGKAT
Manajemen Risiko hadir sebagai sebuah elemen kunci bagi entitas yang bergerak di industri keuangan, 
mengingat prinsip prudent harus selalu menjadi pedoman. Pengelolaan risiko yang prima akan menciptakan 
sebuah keleluasaan bagi para pengambil keputusan untuk mengkreasi berbagai strategi dalam menggapai 
tujuan perusahaan. Program ini hadir sebagai solusi bagi setiap entitas dalam membangun sistem dan 
kerangka kerja dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif pada setiap unit kerja dan di setiap 
level manajerial.

 
MANFAAT

Program ini menawarkan sebuah sistem dan kerangka kerja yang dapat mengimplementasikan empat pilar 
dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, tanpa menjadikan risiko 
sebagai sebuah halangan. Empat pilar tersebut mencakup pengawasan aktif dewan komisaris, kebijakan 
dan penarapan batasan, identifikasi, pengukuran, dan pengawasan dan sistem informasi manajemen, dan 
pengendalian internal.

 
TAHAPAN

Program ini diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala. Program pendampingan 
ini akan berlangsung mulai dari tahap pra-pendampingan hingga post-pendampingan.   

 
METODE

Sistem konsultasi dilakukan dengan metode pendampingan untuk membangun sistem dan kerangka kerja 
penerapan manajemen risiko untuk kemudian dapat menerapkan proses manajemen risiko secara mandiri 
dengan metode yang memudahkan penerapannya.

 
TIM KONSULTAN

Terdiri dari para pakar di bidang GRC (Governance, Risk, dan Compliance) yang telah memiliki pemahaman 
yang komprehensif mengenai best practice pada industri perbankan.

 
DURASI 

Program ini akan diselenggarakan selama 1 tahun (12 bulan), dengan pertemuan yang dilaksanakan tiap 
3 minggu sekali, 1 kali pertemuan @2-3 hari kerja, dengan anggota tim LPPI berjumlah maksimal 2 orang 
dalam setiap pertemuan.

10.11  ASSESSMENT TALENT POOL
ASC 102

 

URAIAN SINGKAT
Secara berkala Bank perlu memetakan pegawainya sesuai dengan rencana pengembangan SDM.  Melalui 
assessment mapping pegawai, bank memperoleh informasi perihal kapasitas pegawai  dan potensinya 
sebagai dasar pengembangan pegawai. Standar penilain assessment mengacu pada kamus kompetensi 
Bank, dengan mempertimbangkan bukan hanya aspek psikologi tapi juga kemampuan perbankan pegawai.
 

MANFAAT
1. Bank memperoleh gambaran potensi dan kompetensi pegawai yang dapat digunakan untuk talent 

pool maupun kebutuhan pengembangan lainnya.
2. Hasil assessment juga memberikan gambaran kebutuhan pengembangan pegawai, baik dengan pela-

tihan maupun kegiatan lainnya.
3. Setelah pelaksanaan assessment, Peserta mendapat feedback terkait hasil assessment yang telah dii-

kuti.

METODE Assessment
Assessment menggunakan metode penilaian perilaku dan pengetahuan teknis perbankan.  Dasar penilaian 
mengacu pada kamus kompetensi pegawai, yang dinilai melalui serangkaian tes seperti penulisan short 
paper, tes psikologi tertulis, Case Study, Leaderless Group Discussion, dan Interview. 

TIM ASSESSOR
Terdiri dari para spesialis bidang perbankan dan 
keuangan, serta para psikolog yang berpengalaman.
 

DELIVERABLE *
1. Hasil assessment pegawai berupa management 

report dan laporan individu
2. Kebutuhan pengembangan lanjutan (pelatihan, 

pengembangan lainnya)
3. Feedback bagi peserta assessment
4. Analisa data hasil assessment peserta  

DURASI
1. Pra Assessment (2 minggu)
2. Pelaksanaan assessment/In take data assess-

ment (1-2 hari, bergantung jumlah peserta)
3. Pengolahan data assessment (10 hari kerja)
4. Management Report (1 hari)

*tentative bergantung kebutuhan Bank
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10.12  ASSESSMENT CALON PENGURUS
ASC 103

URAIAN SINGKAT
Kualitas pimpinan bank sangat 
menentukan keberhasilan bank 
dalam operasionalnya. Pimpinan 
bank harus memenuhi kualifika-
si baik dari segi conceptual skill, 
leadership maupun technical 
skill. Pimpinan bank seyogya- 
nya dapat sebagai pemimpin 
dan  seorang visioner, berwawa-
san global, mempunyai pandan-
gan yang global dan mengerti 
tentang sistem informasi dan 
teknologi, dapat menggunakan 
kesempatan dalam perbedaan 
dan ahli dalam kerja tim, kreatif 
dan menunjukkan inisiatif, mam-
pu memilah-milah berbagai pola 
dan kesempatan serta mampu 
menyatukan informasi. Oleh ka-
rena itu dalam memilih calon 
pimpinan bank diperlukan as-
sessment yang memadai, obyek-
tif dan independen.
 

MANFAAT
Dengan melakukan assessment 
ini diharapkan diperoleh calon 
pimpinan yang sesuai antara  
persyaratan jabatan dan kom-
petensi individu sehingga the 
right man on the right place 
benar-benar terwujud secara 
obyektif dan independen

 

ESENSI MATERI
Seleksi ditekankan pada hard 
kompetensi yaitu untuk mengu- 
kur kemampuan kandidat dari 
segi: konseptual, leadership dan 
kemampuan teknis perbankan.

METODE ASSESSMENT
Assessment menggunakan me-
tode penilaian melalui serang- 
kaian tes seperti penulisan 
short paper, tes psikologi tertu-
lis, Case Study dan Interview.

TIM ASSESSOR
Tim Asesor terdiri dari para 
pimpinan Bank (masih men-
jabat dan atau purnabakti yang 
pernah menjabat di posisi tar-
get).

DURASI
1. Pra Assessment (2 minggu)
2. Pelaksanaan assessment/In- 

take data assessment (1-2 
hari, bergantung jumlah pe-
serta)

3. Pengolahan data assess-
ment (10 hari kerja)

4. Management Report (1 
hari)

10.13  REKRUTMEN BANK SPECIALIST (PROFESSIONAL HIRE)
ASC 104

 
 
URAIAN SINGKAT

Untuk menunjang operasional bank diperlukan tenaga spesialis pada bidang tertentu seperti auditor, 
dealer, programer, wealth manager dan sebagainya. Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan dengan 
serangkaian tes yang mengkhususkan pada kemampuan penguasaan peserta dengan posisi target. Pada 
beberapa bidang spesialis, tes praktik juga dilakukan untuk melihat kemampuan peserta. 

MANFAAT
1. Bank memperoleh beberapa alternatif kandidat untuk posisi 

yang akan diisi,
2. Bank memperoleh gambaran profil masing-masing kandidat baik 

dari aspek psikologis maupun kemampuan penguasaan posisi 
target sebagai bahan pertimbangan memilih kandidat terbaik.

METODE ASSESSMENT
Untuk penjaringan kandidat, LPPI 
dapat mencari calon kandidat 
melalui web LPPI dan atau media 
lainnya seperti situs pencari 
kerja, LinkedIn, dan jejaring 
LPPI lainnya. Untuk metode se- 
leksi dibagi menjadi dua aspek 
penilaian, aspek perilaku dan 
penguasaan teknis. Peserta akan 
mengikuti serangkaian tes seper- 
ti tes psikologi tertulis, studi ka-
sus, dan interview. Pada bebera- 
pa bidang, dapat dilakukan tes 
praktik.

TIM ASSESSOR
Terdiri dari para psikolog dan 
para spesialis bidang posisi tar-
get yang berpengalaman.

DURASI
1. Pra assessment (2 minggu).
2. Pelaksanaan assessment/In- 

take data assessment (1-2 
hari, bergantung jumlah pe-
serta dan kesediaan waktu 
peserta).

3. Pengolahan data assess-
ment (10 hari kerja).

4. Management Report (1 hari). 
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10.14  HEAD HUNTER

URAIAN SINGKAT
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesialis pada posisi tertentu, bank dapat melakukannya dengan 
beberapa cara seperti promosi pegawai, professional hire, dan juga head hunter. Berbeda dengan promosi 
pegawai dan professional hire, head hunter adalah sebuah metode seleksi yang menyerahkan seluruh 
rangkaian proses penjaringan kandidat, seleksi, negosiasi salary dan benefit, hingga penandatanganan 
kontrak kerja dengan pihak independen, dalam hal ini dilakukan oleh LPPI. Bank akan menerima calon 
yang siap bekerja dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan bank untuk posisi target.
 

MANFAAT
Bank mendapat calon terbaik yang sudah siap bekerja untuk posisi target.
 

METODE ASESMEN
Untuk penjaringan kandidat, LPPI dapat mencari calon kandidat melalui web LPPI dan atau media lainnya 
seperti situs pencari kerja, LinkedIn, dan jejaring LPPI lainnya. 

Untuk metode seleksi dibagi menjadi dua aspek penilaian, aspek perilaku dan penguasaan teknis. Peserta 
akan mengikuti serangkaian tes seperti tes psikologi tertulis, studi kasus, dan interview. Pada beberapa 
bidang, dapat dilakukan tes praktik.  Setelah mendapat kandidat terbaik untuk mengisi posisi target, 
dilakukan negosiasi salary dan benefit, hingga penandatanganan kontrak kerja.

10.15  ASESMEN PROMOSI
ASC 105

URAIAN SINGKAT
Secara berkala bank akan melakukan promosi bagi pegawai-pegawai yang kompeten untuk menduduki  
berbagai posisi. Proses asesmen dalam rangka promosi ditujukan untuk jabatan manajer ke atas dan atau 
sesuai kebutuhan bank. Dalam hal kepentingan promosi, metode asesmen yang dilakukan dengan simulasi 
pekerjaan untuk menilai kemampuan peserta jika berada pada posisi target. 

MANFAAT
1. Bank memperoleh gambaran peta kompeten-

si peserta asesmen yang adalah pegawai in-
ternal bank, sehingga dapat digunakan untuk 
pengembangan Sumber Daya Manusia bank,

2. Bank dapat memiliki alternatif data pegawai se-
bagai pertimbangan dalam menentukan pega-
wai terbaik untuk posisi target.

 

METODE ASESMEN
Asesmen menggunakan metode penilaian perilaku 
dan pengetahuan teknis perbankan.  Dasar penilaian 
mengacu pada kamus kompetensi pegawai, yang dini- 
lai melalui serangkaian tes seperti penulisan short pa- 
per, tes psikologi tertulis, Case Study, Leaderless Gro-
up Discussion, dan Interview.

TIM ASSESSOR
Terdiri dari para praktisi perbankan dan keuangan, 
serta para psikolog yang berpengalaman.

DELIVERABLE
1. Hasil asesmen pegawai berupa management 

report dan laporan individu.
2. Kebutuhan pengembangan lanjutan (pelatihan, 

pengembangan lainnya).
3. Feedback bagi peserta asesmen.
4. Analisa data hasil asesmen peserta.

DURASI
1. Pra Asesmen (2 minggu)
2. Pelaksanaan Asesmen/In take data asesmen 

(1-2 hari, bergantung jumlah peserta)
3. Pengolahan data asesmen (10 hari kerja)
4. Management Report (1 hari)

*tentative bergantung kebutuhan Bank

TIM ASSESSOR
Terdiri dari para psikolog dan para spesialis bidang posisi target yang berpengalaman.

DURASI
1. Pra Asesmen (2 minggu)
2. Pelaksanaan Asesmen/In take data asesmen 

(1-2 hari, bergantung jumlah peserta dan kese-
diaan waktu peserta)

3. Pengolahan data asesmen (10 hari kerja)
4. Management Report (1 hari)
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10.16  REKRUTMEN PEGAWAI BARU
ASC 101

URAIAN SINGKAT
Salah satu keunggulan bank yang mampu bersaing terutama karena adanya pengelola dan para pegawai 
bank yang memiliki kompetensi, integritas dan spirit kerja tim yang baik. Berkaitan dengan pembenahan 
dan pemberdayaan faktor internal bank, salah satu faktor yang paling kompleks adalah terkait sumber 
daya manusia. Pemberdayaan tersebut dimulai dari pemilihan calon pegawai sebagai calon pemimpin 
bank di masa depan.
 

MANFAAT
Dengan proses seleksi ini bank akan memperoleh calon-calon pegawai terbaik, yang memenuhi persyaratan 
yang ditentukan secara obyekif dan independen.

METODE 
Penjaringan peserta dilakukan 
melalui web LPPI, web Bank dan 
atau media lainnya seperti situs 
pencari kerja, LinkedIn, dan jeja- 
ring LPPI lainnya.  LPPI akan menye- 
diakan website e-recruitment 
khusus bagi peserta untuk mema- 
sukkan data diri. 

Metode seleksi yang dilakukan 
melalui beberapa tahap (ber-
gantung kebutuhan Bank) se- 
perti :
1. Seleksi administrasi, 
2. Tes Pengetahuan Umum 

Perbankan dan Bahasa Ing-
gris, 

3. Tes Potensi Akademik,
4. Tes Psikologi,
5. Wawancara Kompetensi,
6. Tes Kesehatan,
7. Wawancara User. 

TIM ASSESSOR
Terdiri dari para praktisi perban-
kan dan keuangan, serta para 
psikolog yang berpengalaman.

 
DURASI

Keseluruhan proses rekrutmen 
memerlukan waktu berkisar 
antara 2 – 4 bulan, bergantung 
pada tahapan rekrutmen yang 
dilakukan.

10.17  WORK LOAD ANALYSIS (WLA)

 

ESENSI KONSULTANSI
Dalam blueprint pemetaan pegawai, untuk menentukan jumlah pegawai yang sesuai dengan skala bisnis, 
tahapan yang perlu dilakukan adalah melakukan analisa beban kerja (Work Load Analysis/WLA).  Secara 
garis besar tujuan penyusunan WLA adalah untuk melakukan pengukuran beban kerja dan pengisian jum-
lah tenaga optimal di suatu unit kerja.
 

MANFAAT
•	 Tercapainya pembagian kerja yang lebih adil terhadap pegawai yang ada dalam suatu unit kerja .
•	 Mampu memanfaatkan pegawai secara lebih optimal.
 

ESENSI MATERI
Program WLA secara garis besar bertujuan untuk: 
•	 Mengetahui kondisi beban kerja suatu jabatan / unit kerja 
•	 Identifikasi jumlah pegawai yang optimal dalam suatu unit kerja 
•	 Identifikasi kelebihan / kekurangan pegawai pada suatu unit kerja 
•	 Estimasi jumlah pegawai yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan misi & strateginya 
•	 Hasil Analisa Beban Kerja dapat digunakan untuk menyempurnakan Job Description.
 

METODE

TAHAP AKTIFITAS

Tahap 1:
Membuat Matrix 
Accountability

•	 Menetapkan  Unit Kerja dan Jabatan 
•	 Melakukan kajian terhadap proses bisnis di unit kerja yang bersangkutan. 
•	 Membuat Matrix Accountability Existing:

– Identifikasi Accountability untuk setiap posisi 
– Identifikasi tingkat keterlibatan dari setiap Accountability (R, A, C, I)

•	 Melakukan kajian terhadap Matrix Accountability Existing
•	 Berdasarkan kajian tersebut, konsultanakan membuat Matrix Accountability 

baru

Tahap 2:
M e l a k u k a n 
Analisa Beban 
Kerja

•	 Menentukan Parameter:
– Jam Kerja Efektif
– Cascading Accountability
– Menentukan Accountability Tetap &Accountability Variabel. 

•	 Melakukan Analisa Beban Kerja

TIM KONSULTAN
Tim konsultan terdiri dari tim konsultan yang 
berpengalaman.

DURASI
Seluruh kegiatan WLA membutuhkan waktu sekitar 
2 (dua) bulan untuk minimum posisi 60 jabatan.
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10.18  PENYUSUNAN ARSITEKTUR TRAINING

URAIAN SINGKAT
Kelangkaan tenaga kerja terampil pada sektor 
perbankan ditengah kondisi melimpahnya para 
pencari kerja saat ini menimbulkan sebuah 
keyakinan telah terjadinya kondisi mismatch antara 
para pencari kerja yang mewakili sisi penawaran 
dan bank sebagai wakil dari sisi permintaan. 
 
Hal ini menimbulkan sebuah risiko bagi para pemain 
pada sektor perbankan dalam aktvitas investasi 
terkait SDM yang telah mereka keluarkan. Untuk 
mengatasi hal tersebut, sejumlah bank mewadahi 
para pegawainya untuk meningkatkan kompetensi 
melalui sebuah training. 
 
Program ini hadir dengan tujuan mengurangi risiko 
tersebut dengan cara meningkatkan tingkat efektiv-
itas penyelenggaraan training melalui penyediaan 
sebuah arsitektur atau pedoman training yang 
mampu merepresentasikan kompetensi sesuai den-
gan kebutuhan bisnis.

 
MANFAAT

Program ini menawarkan sebuah arsitektur atau 
pedoman training yang dapat membantu bank 
dalam proses link and match antara kompetensi 
para pegawainya dan kompetensi yang dibutuhkan 
oleh bank.

 
TAHAPAN

Kegiatan konsultasi meliputi kick off meeting, gap 
analysis (diagnosa kebutuhan), FGD asesmen 
kebutuhan pelatihan, FGD pengembangan model 
diklat, penyusunan draft buku model diklat hasil 
FGD, presentasi draft buku pedoman model diklat, 
revisi draft final buku pedoman model diklat, 
presentasi draft final, sosialisasi.  

METODE
Metode yang digunakan adalah diagnostic, training 
need assessment, developing training program, dan 
training design untuk mengembangkan kompetensi 
kurikulum dan silabus training.

 
TIM KONSULTAN 

Para pakar serta praktisi terkemuka pada industri 
perbankan Indonesia yang telah teruji kapabalitasnya 
di bidang pendidikan serta training perbankan dan 
keuangan.

 
DURASI 

Konsultasi ini memiliki durasi 12 (dua belas) minggu, 
dimana minggu terakhir diperuntukan bagi aktivitas 
pendampingan dari proses sosialisasi arsitektur pen-
didikan dan training.

11.1  EVALUASI PENDIDIKAN
RST 122

 
URAIAN SINGKAT

Diklat atau pelatihan bagi karyawan suatu organisasi (bank) merupakan hal yang penting untuk 
mempersiapkan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tugas pokok organisasi dalam 
mengembangkan karyawannya agar dapat berkompetisi adalah melalui diklat. Tujuan diklat adalah untuk 
memberikan bekal bagi setiap karyawan agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan 
jenis pekerjaan yang dilakukan. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan kinerja pegawai akan meningkat. 
Namun pada kenyataannya, seringkali para manajer yang telah mengirimkan anak buahnya untuk  mengikuti 
diklat, tidak melihat anak buahnya tersebut mengalami perubahan  perilaku dalam bekerja. Keluhan-
keluhan seperti ini sering dirasakan oleh para atasan yang mengirim anak buahnya untuk mengikuti diklat. 
Tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atau penelitian setelah mengikuti pelatihan. Dengan evaluasi atau 
penelitian tersebut maka akan terlihat pengaruh diklat terhadap  kinerja pegawai

HASIL YANG DIHARAPKAN 
• Penelitian evaluasi pendidikan dilakukan agar:
•	 Kebutuhan diklat dapat terpenuhi
•	 Diklat yang telah dilaksanakan memberi wawa-

san baru terkait peran pegawai
•	 Dapat menerapkan hasil pembelajaran di tem-

pat kerja 

•	 Menyusun rencana tindakan untuk menerap-
kan hasil pembelajaran

•	 Memperoleh informasi lebih lanjut dan bimbi- 
ngan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan di 
tempat kerja

•	 Membantu manajemen untuk merancang pro-
gram tindak lanjut pada masa depan

XI.  PROGRAM RISET DAN 
PENGEMBANGAN
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11.2  SURVEI PRODUK/JASA DAN POTENSI PASAR
RST 108

URAIAN SINGKAT
Dalam perkembangan bisnis 
perbankan yang kian hari kian 
competitive, diperlukan sua-
tu keputusan bisnis yang tidak 
hanya cepat, melainkan harus 
akurat. Untuk membuat kepu-
tusan cepat dan akurat, alat 
yang paling sering diperguna-
kan adalah Riset terapan. Suatu 
kegiatan Riset terapan dengan 
berbagai tujuannya, terbukti 
efektif dalam membantu mana-
jemen sukses dalam mencapai 
target ke depannya. 

Suatu Riset Terapan dapat di 
design dengan berbagai tujuan. 
Untuk tujuan ekspansi dan pen-
etrasi pasar misalnya, Riset ter-
apan tentang potensi pasar se-
cara reguler perlu dilakukan ka-
rena dalam praktek di lapangan, 
suatu produk/ jasa dan pasar 
selalu berubah-ubah, lingkun-
gan bisnis selalu berubah, per-
ilaku nasabah selalu berubah.  
 
Dengan data yang diperoleh 
dari riset terapan  yang tepat, 
banyak hal yang dapat ketahui 
untuk menciptakan peluang 
pasar. 
 
Dalam hal persaingan, suatu Ri-
set terapan dapat menunjukkan 
data kelebihan dan kekurangan 
pesaing agar supaya manaje-
men memperoleh cara pandang 
yang up to date terhadap posisi 
banknya dan posisi pesaingnya.  
Demikian halnya Riset terapan 
mengenai Kepuasan Nasabah, 
dan lain sebagainya. 
Riset terapan  dilakukan den-
gan beberapa metode-metode: 

wawancara, kuesioner ter-
fokus, focus group discussion 
(FGD), observasi, dan lain-lain 
 

RISET TERAPAN YANG 
DITAWARKAN 

Adapun Riset Terapan yang 
ditawarkan LPPI adalah sebagai 
berikut.
•	 Potensi pasar pada daerah 

sasaran misalnya untuk pem-
bukaan kantor cabang atau 
kantor cabang pembantu.

•	 Riset Terapan mengenai kep-
uasan nasabah apakah na-
sabah prioritas ataupun na-
sabah bank dengan segmen 
lebih luas.

•	 Riset Terapan mengenai  Bran- 
ding suatu produk bank

•	 Riset Terapan mengenai pe-
saing dan market inteligent

•	 DLL sesuai kebutuhan (cus-
tomized).

11.3  PEMBUKAAN KANTOR CABANG
 
 

URAIAN SINGKAT
Perluasan jaringan usaha bank dapat dilakukan dengan membuka kantor cabang di dalam maupun di luar 
negeri. Dalam hal pembukaan kantor cabang di dalam negeri, bank pemohon diwajibkan mengajukan 
permohonan izin yang antara lain disertai studi kelayakan. Studi kelayakan berisi informasi maupun data 
potensi dari prospek usaha serta permasalahan suatu wilayah atau daerah rencana lokasi kantor cabang. 

Studi kelayakan meliputi penelitian dan pengkajian 
aspek-aspek yang dibutuhkan, antara lain:
•	 Penelitian potensi ekonomi dan peluang pasar
•	 Pengkajian tingkat persaingan antarbank 

berikut substitusinya dan tingkat kejenuhan 
pasar

•	 Pengkajian key success factor keberhasilan 
kantor cabang

•	 Membuat rekomendasi lokasi rencana 
pembukaan kantor cabang

HASIL YANG DIHARAPKAN
Memberikan masukan berupa informasi kepada 
pihak manajemen bank tentang ada tidaknya 
peluang bank dalam pembukaan kantor cabang di 
lokasi tertentu. Informasi ini antara lain berupa:
•	 Kajian dan analisis informasi geografi, demo-

grafi, sosial dan preferensi masyarakat di calon 
lokasi kantor cabang

•	 Analisis dan rencana kegiatan usaha pembu-
kaaan cabang

•	 Rencana kebutuhan pegawai yang mendukung 
operasional cabang

•	 Proyeksi arus kas bulanan sampai break event 
point
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XII.  DISTANCE LEARNING
       12.1  MANAJEMEN BANK      PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

ELN      201

ESENSI PROGRAM
Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran UMKM se-
bagai salah satu motor penggerak perekonomian 
sangatlah dibutuhkan. Sumbangsih UMKM terha-
dap pendapatan domestik bruto (PDB), penyerapan 
tenaga kerja, investasi dan ekspor/impor cukup sig-
inifikan dan cenderung terus mengalami peningka-
tan. Untuk menumbuhkembangkan bisnis UMKM 
dibutuhkan permodalan yang memadai dan mudah 
diakses.

Bank perkreditan rakyat sebagai lembaga interme-
diasi keuangan diharapkan mampu memberikan 
dukungan permodalan yang memadai dan mudah 
diakses oleh UMKM sehingga mampu membantu 
menumbuhkembangkan bisnis UMKM tersebut. Se-
bagai lembaga intermediasi keuangan yang mem-
berikan dukungan permodalan bagi UMKM, bank 
perkreditan rakyat haruslah mampu tumbuh dan 
berkembang secara sehat. Bank Perkreditan Rakyat 
harus mampu mengantisipasi dinamika perkem-
bangan usaha dan regulasi. Permodalan yang kuat, 
sistem pengendalian yang memadai, tata kelola pe-
rusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang baik 
dan dukungan sumber daya manusia yang berkual-
itas menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh  
bank perkreditan rakyat.

Salah satu cara yang efektif untuk mengelola bank 
perkreditan rakyat agar mampu berkembang den-
gan sehat adalah dengan pembekalan kompetensi 
manajemen BPR kepada karyawan BPR. Namun 
demikian, banyaknya jumlah BPR dan sebaran BPR 
yang begitu beragam sampai ke pelosok daerah 
membuat akses untuk mendapat pelatihan dan 
mengembangkan kompetensi di bidang manaje-
men BPR menjadi terhambat.

Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) Manajemen Bank 
Perkreditan Rakyat adalah sebuah program yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan para pemimpin dan/atau 
calon pemimpin Bank Perkreditan Rakyat dalam 
pengelolaan dan pengoperasian kegiatan perbankan 
secara efektif dan efisien sehingga menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) yang mampu berkembang 
dengan sehat.

METODE
Metode Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) ini berbeda dengan kursus yang bisa diberikan melalui sistem 
perkuliahan secara klasikal atau tatap muka. Belajar mandiri merupakan kegiatan utama, dengan demikian 
keaktifan dan kreatifitas para peserta program disertai disiplin belajar yang tinggi adalah merupakan 
persyaratan.

Para peserta akan mempelajari modul yang terdiri dari media cetak dan dilengkapi dengan tes formatif, 
kelompok belajar merupakan kegiatan belajar tambahan yang juga diperlukan.

Disamping itu, peserta dibantu oleh seorang fasilitator yang antara lain tugasnya adalah menyediakan 
fasilitas dan mengatur situasi belajar, sehingga membantu peserta untuk dapat belajar secara efektif dan 
efisien.

Efektivitas belajar diukur dengan keharusan menjawab tes-tes formatif dan ujian-ujian sesuai jadwal.

K e u n t u n g a n - ke u n t u n g a n 
mengikuti Program Belajar Jarak 
Jauh (PBJJ), antara lain :

1. Peserta tidak meninggalkan 
tempat kerja sehingga tidak 
mengurangi efektivitas kerja; 

2. Biaya lebih hemat dibanding- 
kan dengan biaya mengikuti 
kursus-kursus secara klasikal; 

3. Peserta tidak meninggalkan 
keluarga yang pada umum-
nya secara psikologis diang-
gap cukup berat;

4. Bagi BPR setempat program 
ini menguntungkan juga ka- 
rena dapat mengatasi keter-
batasan tenaga, waktu dan 
biaya untuk melaksanakan 
kursus sendiri (in house trai-
ning).

PESERTA YANG 
DISARANKAN

Peserta adalah karyawan BPR 
atau non karyawan bank, yang 
memenuhi syarat-syarat se-
bagai berikut:
1. Mempunyai dasar pendidi- 

kan sekurang-kurangnya D3;

2. Membayar biaya program se- 
belum program dimulai de-
ngan melampirkan bukti 
pembayaran (bukti trans-
fer);

3. Melampirkan 2 (dua) lembar 
pas foto berwarna ukuran 
3x4 cm;

4. Mempunyai kemampuan 
membaca dengan cepat 
dan mendengar relatif baik 
dengan disertai disiplin diri 
untuk belajar mandiri.

DURASI
Program ini diselenggarakan se-
lama 6 (enam) bulan dan diakh-
ir modul dilakukan tes, yaitu : 
• Tes Akhir Modul 1, 

• Tes Akhir Modul 2, 

• Ujian Komprehensif.
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12.2  ANALISIS KREDIT UNTUK BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ELN 205

 
ESENSI PROGRAM

Sektor kredit mikro dan kecil adalah sektor bisnis terbesar di Indonesia. Sektor ini menguasai 
lebih dari 90 persen perputaran usaha dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan 
nasional serta membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) yang mengkhususkan operasional perbankan ke sektor mikro dan kecil merupakan 
mitra yang strategis bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya.  
 
Banyaknya wirausaha mikro dan kecil adalah potensi bagi BPR untuk dapat memperbesar portfolio 
kredit mikro dan kecilnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan kredit mikro dan kecil, rasio kredit 
bermasalah di sektor ini perlahan mulai meningkat dan butuh perhatian dari perbankan untuk 
mengantisipasinya. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kualitas kredit di sektor mikro dan kecil 
adalah melalui pembekalan kompetensi kredit mikro dan kecil kepada karyawan BPR di bagian perkreditan.  
 
Banyaknya jumlah BPR dan sebaran BPR yang begitu beragam sampai ke pelosok daerah membuat akses untuk 
mendapat pelatihan dan mengembangkan kompetensi di bidang perkreditan menjadi terhambat. Program 
Belajar Jarak Jauh (PBJJ) untuk analisis kredit mikro dan kecil dirancang dan disusun untuk mengakomodasi 
terbatasnya akses untuk mendapatkan pelatihan analisis kredit yang memadai dan mahalnya biaya operasional 
apabila mengirim karyawan untuk mengikuti dan mendapat pelatihan di kota besar seperti Jakarta.  
 
Modul PBJJ analisis kredit akan mencakup pembekalan karyawan untuk memahami pemberian kredit 
yang sehat, peraturan terkait pemberian kredit, analisis kredit komprehensif, hukum perkreditan dan 
pengikatan jaminan, dan pengetahuan mengenai penilaian jaminan.

METODE
• Metode yang digunakan dalam program ini 

adalah Metode Program Belajar Jarak Jauh 
(PBJJ) ini berbeda dengan kursus yang biasa 
diberikan melalui sistem perkuliahan secara 
klasikal atau tatap muka. Belajar mandiri 
merupakan kegiatan utama. Dengan demikian, 
keaktifan dan kreatifitas para peserta program 
disertai disiplin belajar yang tinggi adalah 
merupakan persyaratan.

• Para peserta akan mempelajari modul yang 
terdiri dari media cetak dan dilengkapi dengan 
tes formatif, kelompok belajar merupakan 
kegiatan belajar tambahan yang juga diperlukan.

 

PESERTA YANG DISARANKAN
Peserta adalah karyawan BPR atau non karyawan 
bank, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 
:
• Mempunyai dasar pendidikan sekurang-kuran-

gnya D3;
• Membayar biaya program sebelum program 

dimulai dengan melampirkan bukti pemba-
yaran (bukti transfer);

• Melampirkan 2 (dua) lembar pas foto berwarna 
3x4 cm;

• Mempunyai kemampuan membaca dengan ce-
pat dan mendengar relatif baik dengan disertai 
disiplin diri untuk belajar mandiri.

 

DURASI
Program ini diselenggarakan selama 6 (enam) bulan 
dan diakhir modul dilakukan tes, yaitu : Tes Akhir 
Modul 1, Tes Akhir Modul 2, Ujian Komprehensif.

12.3  ANALISIS KREDIT UNTUK BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)
ELN 206

ESENSI PROGRAM
Kredit merupakan aset terbesar 
bank yang bertujuan untuk pem- 
bangunan ekonomi masyarakat, 
daerah dan negara. Untuk men-
jaga kualitas kredit maka bank 
memerlukan sumber daya yang 
memiliki kompetensi baik di 
bidang perkreditan.
Bank Pembangnan Daerah (BPD) 
merupakan bank milik pemerin-
tah daerah dan kebanggaan bagi 
daerah karena dapat menjadi 
institusi keuangan utama yang 
terdapat di daerah untuk mem-
bantu pengembangan ekonomi 
daerah. Agar BPD dapat bersaing 

dengan bank umum lainnya dan 
dapat menjadi pemimpin insti-
tusi keuangan di daerah, maka 
BPD perlu secara aktif untuk 
mengembangkan kapasitas kar- 
yawannya dalam bidang perkre- 
ditan khususnya analisis kredit. 
Keterbatasan akses dan informa-
si serta kesempatan untuk mem-
peroleh pengetahuan menge- 
nai perkreditan merupakan ham- 
batan tersendiri bagi perbankan 
di daerah untuk mengembang-
kan kompetensi karyawannya di 
bidang perkreditan. Untuk itu, 
Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) 

mengenai analisis kredit untuk 
BPD merupakan salah satu al-
ternatif solusi untuk mengem-
bangkan kapasitas dan penge-
tahuan karyawan di bidang per-
kreditan.
 

METODE
Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ) ini berbeda dengan kursus yang biasa diberikan melalui sistem 
perkuliahan secara klasikal atau tatap muka. Belajar mandiri merupakan kegiatan utama. Dengan demikian, 
keaktifan dan kreatifitas para peserta program disertai disiplin belajar yang tinggi adalah merupakan 
persyaratan.
Para peserta akan mempelajari modul yang terdiri dari media cetak dan dilengkapi dengan tes formatif, 
kelompok belajar merupakan kegiatan belajar tambahan yang juga diperlukan.

PESERTA YANG DISARANKAN 
Peserta adalah karyawan bank/lembaga keuangan 
non bank, yang memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut :
1. Pendidikan minimal D3 atau lulusan SLTA den-

gan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di 
bagian operasional;

2. Membayar biaya program, sebelum program 
dimulai dengan melampirkan bukti pemba-
yaran (bukti transfer biaya program);

3. Melampirkan 2 (dua) lembar pas foto berwarna 
ukuran 3x4 cm.

DURASI
Program ini diselenggarakan selama 6 (enam) bulan 
dan di akhir modul dilakukan tes, yaitu :
Tes Akhir Modul 1, Tes Akhir Modul 2, Ujian 
Komprehensif.
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    XIII.  PERSIAPAN UJI   KOMPETENSI PROFESI
13.1  UJI KOMPETENSI BIDANG GENERAL BANKING

ESENSI PROGRAM
Program ini merupakan persiapan uji kompetensi 
profesi General Banking yang domainnya berada di 
luar bidang spesialis seperti treasury, wealth man-
agement, risk management, atau auditor. General 
banking antara lain mencakup pekerjaan support-
ing, service, SDM, dan teknologi informasi. 

SKKNI bidang General Banking disusun karena bi-
dang kerja General Banking masih berkaitan satu 
sama lain dan jumlah bankir yang terlibat dalam 
pekerjaan General Banking umumnya lebih banyak  
dibandingkan dengan bidang spesialis. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya stand-
ardisasi kompetensi di bidang General Banking. 

Program ini dirancang untuk memberikan pem-
bekalan yang ditujukan kepada bankir yang akan 
mengikuti sertifikasi kompetensi bidang general 
banking. Setelah mengikuti program ini, kompeten-
si SDM perbankan dalam bidang General Banking 
dapat memenuhi standar yang ditetapkan sehingga 
bank mampu bertahan di atas gelombang peruba-
han.
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan 
pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti 
ujian sertifikasi kompetensi bidang General Banking 
sesuai dengan tingkatan (level).

13.2  UJI KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

ESENSI PROGRAM
Berdasarkan Peraturan Bank Indo 
nesia Nomor 7/25/2005 tentang 
Sertifikasi Manajemen Risiko ba- 
gi Pengurus dan Pejabat Bank 
Umum,  Bank Indonesia mene- 
tapkan bahwa sumber daya ma- 
nusia perbankan harus memiliki 
sertifikasi manajemen risiko, se- 
suai dengan jenjangnya.
 

Adapun tujuan program ini ada- 
lah agar setiap karyawan bank 
memahami ragam risiko yang me- 
lekat pada bisnis bank atau unit 
kerja, sehingga mitigasinya dapat 
dijalankan secara efisien dan 
efektif. 

Oleh karena itu, bank perlu me- 
ngembangkan berbagai metodo- 
logi untuk mengelola ragam risi- 
ko bank sehingga profitabili- 
tas bank meningkat dan stabil un- 
tuk keberlangsungan jangka pan- 
jang.

PESERTA YANG DISARANKAN
Para peserta yang akan mengikuti sertifikasi bidang manajemen risiko sesuai dengan tingkatan (level).

13.3  UJI KOMPETENSI BIDANG AUDIT 
INtErN BANk (AuDItor)

ESENSI PROGRAM 
Satuan kerja  audit intern (SKAI) memiliki peran da-
lam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pen-
gendalian intern yang ditetapkan oleh manajemen 
dalam rangka pencapaian zero fraud. 

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.1/6/
PBI/1999 tanggal 20 September 1999, bank umum 
wajib menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi 
Audit Intern Bank (SPFAIB). SPFAIB merupakan uku-
ran minimal yang digunakan sebagai acuan dalam 
melaksanakan fungsi audit intern dan sebagai kri-
teria serta pengaturan efektivitas kegiatan penga-
wasan intern. 

Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan:
1. Memperoleh pengetahuan dan kompetensi 

teknis di bidang pelaporan keuangan (financial 
reporting), corporate governance, dan penga-
wasan perusahaan (corporate control)

2. Memperoleh pemahaman dalam Pencegahan 
kecurangan (fraud prevention), pendeteksian 
kecurangan (fraud detection), dan penginvesti-
gasian kecurangan (fraud investigation)

3. Mampu melakukan audit berbasis risiko dalam 
kegiatan operasional bank untuk meminimali-
sir kemungkinan fraud yang terjadi

4. Memiliki attitude dan mentalitas seorang inter-
nal auditor yang handal

5. Menghasilkan auditor yang kompeten dan 
memiliki integritas yang tinggi dalam bidang 
internal audit

6. Mampu dan dapat melewati ujian sertifikasi 
internal auditor.

 
PESERTA YANG DISARANKAN

Para pegawai yang telah dan atau bekerja sebagai 
auditor sesuai dengan tingkatan (level).

13.4  UJI KOMPETENSI BIDANG KREDIT

ESENSI PROGRAM
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank 
yang mengandung risiko dan dapat berpengaruh 
pada kesehatan bank, dan banyak dibatasi oleh un- 
dang-undang dan ketentuan Bank Indonesia/ Otori- 
tas.  Berdasarkan hal tersebut, bank perlu memper-
siapkan pegawainya untuk dapat meningkatkan 
kompetensinya dalam pengelolaan bisnis perkre-
ditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-
hatian serta mampu menghasilkan aktiva produktif 
yang sehat

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan 
pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti 
ujian sertifikasi kompetensi bidang kredit sesuai 
dengan tingkatan (level).
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13.5  UJI KOMPETENSI BIDANG TREASURY

ESENSI PROGRAM
Fungsi treasury di bank adalah menata kelebihan dan kekurangan dana akibat operasional bank, melakukan 
transaksi-transaksi secara otonom untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi pasar keuangan yang 
dinamis, dan menjaga berbagai eksposur risiko pada tingkat yang bisa diterima.  Setelah mengikuti program 
pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan pengelolaan baik investasi, pendanaan maupun 
lindung nilai dengan produk beragam mulai dari plain vanilla sampai dengan derivatif yang kompleks.
 

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti ujian 
sertifikasi kompetensi bidang treasury sesuai dengan tingkatan (level).

13.6  UJI KOMPETENSI BIDANG 
PENDANAAN DAN JASA-JASA 
(FUNDING AND SERVICE)

ESENSI PROGRAM
Mengingat pentingnya fungsi perbankan dalam 
melaksanakan operasional bisnisnya untuk 
mendukung sektor-sektor bisnis dan non-bisnis, 
maka bank harus dikelola dengan baik dan sesuai 
dengan kaidah bisnis dan ketentuan yang berlaku. 
Agar pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan 
tepat dan benar, maka dibutuhkan SDM perbankan 
yang kompeten dan profesional dalam bidang 
pendanaan dan jasa-jasa (funding and service).

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan 
pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti 
ujian sertifikasi kompetensi bidang funding dan 
service sesuai dengan tingkatan (level).

13.7  UJI KOMPETENSI BIDANG 
OPERASIONAL PERBANKAN

ESENSI PROGRAM
Setiap bank tentu menginginkan agar pengelolaan 
bisnisnya dapat dilaksanakan secara efektif  dan  
efisien serta memenuhi kaidah bisnis dan peraturan 
yang berlaku. Untuk itu bank harus memiliki sumber 
daya keuangan, sistem, dan prosedur yang kuat serta 
SDM perbankan yang kompeten dan profesional 
dalam melaksanakan bisnis perbankan. Program 
ini dirancang untuk memberikan pembekalan 
terhadap SDM di bidang operasional perbankan 
agar dapat menjalankan bisnis bank dengan tepat 
dan benar.

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan 
pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti 
ujian sertifikasi kompetensi bidang operasional 
perbankan sesuai dengan tingkatan (level).

13.8  UJI KOMPETENSI BIDANG 
KEPATUHAN

ESENSI PROGRAM
Menurut PBI 13/2/2011, bank ha- 
rus membangun kerangka sede- 
mikian rupa untuk menciptakan 
assurance dalam setiap proses 
bisnis berupa penerapan tata ke- 
lola, manajemen risiko dan kepa- 
tuhan (Governance, Risk Mana- 
gement dan Compliance/ GRC).  
Hal ini akan memudahkan unit 
bisnis dalam mencapai target- tar- 

getnya apabila kebijakan dan 
prosedur memadai dan secara 
berkala disosialisasikan. Oleh 
karena itu, lapis kedua perlu me- 
mastikan  adanya assurance beru- 
pa kepatuhan setiap unit bisnis ter-
hadap beragam peraturan inter- 
nal dan eksternal. Setelah mengi- 
kuti program pelatihan ini, peser- 
ta diharapkan mampu memba- 

ngun budaya kepatuhan yang baik 
sesuai dengan visi organisasi dan 
selaras dengan toleransi risiko 
dan selera risiko bank.

 

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk memberikan pembekalan kepada peserta yang akan mengikuti ujian 
sertifikasi kompetensi bidang kepatuhan sesuai dengan tingkatan (level).

13.9  UJI KOMPETENSI BIDANG WEALTH MANAGEMENT

ESENSI PROGRAM
Saat ini sektor perbankan banyak menyediakan pelayanan kepada nasabah-nasabah primanya dengan 
konsep wealth management. Hal tersebut mengharuskan bank menyediakan konsep wealth manage-
ment secara komprehensif sehingga para frontliners dapat memenangkan kompetisi pasar yang san-
gat tinggi dalam bidang ini. Program ini bertujuan agar SDM bank dapat meningkatkan kemampuan- 

nya dalam melakukan manajemen 
investasi,  jasa pelayanan fiduciary, 
perencanaan keuangan, perencanaan 
warisan dan perpajakan serta akses 
ke jasa pelayanan private banking. 

PESERTA YANG DISARANKAN
Program ini dirancang khusus untuk 
memberikan pembekalan kepada 
peserta yang akan mengikuti ujian 
sertifikasi kompetensi bidang wealth 
management.
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FASILITAS YANG NYAMAN

Amphi Theatre

Wisma

Kafetaria

Fitness Center

Ruang Serba Guna

Wisma: Ruang Diskusi

Jogging Track

Masjid

LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
Jl. kemang raya No. 35, Jakarta 12730, Indonesia

PO Box 6708 / JKSRB
Telp:  (021) 7179 0919, 7179 2012

Fax:  (021) 7195 409, 7180 710, 7179 4371
Email:  div_aliansi_strategis@lppi.or.id

Divisi Pemasaran & Aliansi Strategis
Contact Person :
1. Mita Kartika		|		0813	1134	1677 

mita@lppi.or.id		/	mita.kartika.lppi@gmail.com
2. M.	Fauzi			|		0813	8119	8155 

fauzi@lppi.or.id		/	fauzi.lppi@gmail.com
3. Prasojo	Purba		|		0813	1803	7222 

prasojo.p@lppi.or.id	/	 
prasojo.purba@yahoo.com

4.	 Melinda		|		0852	7389	9689		 
melinda@lppi.or.id	/	melinda.lppi@gmail.com

5. Auliya	Adzillatin	Uzhma		|		0812	8965	7660		 
auliya@lppi.or.id	/	auliya.lppi@gmail.com

Telepon : (021) 71790919 & (021) 71792012  
ext. 231, 351, 332, 367, atau 409
Fax : (021) 7180710

Divisi Konsultasi & Assessment Center
Contact Person :

1. Mochamad Asril Aminulloh  
0813	2040	0748		|		email	:	asril@lppi.or.id

2. Anda Darusman  
0817	131	691	|	email	:	anda@lppi.or.id

3. Gerhad	Lanuharsa	 
0856	259	6656		|		email	:	lanuharsa@lppi.or.id 

Telepon : (021) 71790919 & (021) 71792012 ext. 
426, 360, atau 276

Fax : (021) 7180924

Pusat kajian & Pengembangan 
keuangan Mikro

Contact Person :
1. Ade	Ananto	Terminanto		|		0811 109 577 

ade_terminanto@lppi.or.id	/ 
ade_terminanto@yahoo.com

2. Hegar	Harini	|0812	9032	2199		 
hegarharini@yahoo.com

3. Nadia	Tresna	Kurniani			|		0812	8895	121 
nadia.lppi@yahoo.com

4.	 Andyni	Yulfanis		|		0813	1146	3539 
andyni@lppi.or.id

Email : keuangan_mikro@lppi.or.id
Telepon : (021) 71790919 & (021) 71792012 ext. 

411, 320, atau 272
Fax : (021) 7179 1921 & (021) 7180710

International Center for Development 
in Islamic Finance
Contact Person :
1. M.	Nur	Mahri		|		0812	9071	1998 

nurmahri@yahoo.com
2. Farida	Tyas	Styaningrum		|		0821	1011	4188/	

0895 3312 95172,  
faridatyasstyaningrum@gmail.com

Telepon : (021) 71790919 & (021) 71792012
ext. 284, 344, 319
Fax : (021) 7195411 & (021) 7198639

Divisi riset & Pengembangan Program
Contact Person :

1. Moch.	Amin	Nurdin		|		0818	0817	9142		|		moch.amin@lppi.or.id
2. Marulloh	Ramli		|		0813	1056	4998		|		marulloh@lppi.or.id

3. Yudi	Rachman		|		0852	3151	6790		|		yudi.rachman@lppi.or.id	/	yudirachman08@gmail.com
4.	 Rahel	Arrahma		|		0852	1089	8060		|		rahel@lppi.or.id

5. Mahendwi	Dinarani		|		0812	1800	1324		|		mahendwi@lppi.or.id
Telepon : (021) 71790919 & (021) 71792012 ext. 343, 305, 393, 218, atau 247

Email : riset@lppi.or.id




