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The Essence of Credit Analysis 

Lokakarya 2 (dua) Hari 

Gran Melia Hotel Kuningan- Jakarta, 4-5 Des 2017 

Kredit merupakan elemen kritikal dalam bisnis 
perbankan karena merupakan penghasil utama 
revenue suatu Bank. Tetapi, di saat yang sama ia 
juga berpotensi menjadi “pembunuh bank tercepat 
nomor 2”. Oleh karena itu Bank perlu memiliki 
pengetahuan & skill yang memadai untuk dapat 
mengetahui kebutuhan dan analisa yang tepat 
ketika menyalurkan kredit. Training ini yang akan 
dibawakan oleh Jopie Jusuf -pakar perkreditan 
bank- diyakini dapat memberikan tips praktis  
mengenai seluk beluk credit assessment, struktur 
dan mitigasi resiko yang tepat bagi terciptanya 
portofolio kredit yang sehat & profitable. 

Sasaran Lokakarya 

Setelah menyelesaikan program ini, peserta diharapkan mampu untuk: 

• Memahami analisa keuangan secara lebih detail, termasuk 
memahami konsep ratio-ratio keuangan. 

• Memahami konsep DSR dan perhitungan sinking fund yang 
diperlukan.  

• Memahami kebutuhan modal kerja nasabah dikaitkan dengan 
struktur yang diberikan termasuk menentukan porsi fasilitas 
rekening koran dan kredit dengan underlying promes. 

Wajib diikuti oleh… 

• Relationship Manager/Officer 

• Account Officer 

• Lending Business Manager 

• Branch Manager 

• Credit Manager/Team Leader 

• Credit Reviewer 

• Credit Analyst 

• Risk management 

• Credit policy Officer/Manager 

• Credit audit team 

• Credit portfolio team 

• Risk Analytic 

• Fungsi-fungsi lain yang terkait 
dengan perkreditan 

DAFTAR SEKARANG 

0812-9503-0530 
(Sdri. Desy Permatasari) 

(021) 8370-8168; 8378-5816 

info.edcore@gmail.com 

Penyelenggaran 
Edcore Indonesia (EDCORE) adalah wujud dari idealisme para pendiri dan partner yang memiliki aspirasi dan 

passion untuk berkontribusi aktif di pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Mereka adalah (ex) praktisi 

perbankan dan konsultan dengan pengalaman puluhan tahun di organisasi/ institusi lokal mau pun global. Itu lah 

yang membentuk unique value proposition EDCORE, yaitu menggabungkan cara kerja perusahaan global dalam 

konteks Indonesia. Untuk pelatihan, fokus EDCORE adalah praktis & down to earth tanpa meninggalkan pengertian 

konsep untuk pesertanya. Klien EDCORE terdiri dari bank-bank besar dan kecil. Misal, Bank BNI, CTBC, KEB Hana 

Bank, ICBC, Bank QNB, Bank Woori Saudara dan lain-lain. Untuk diskusi, e-mail ke info.edcore@gmail.com 

Menara Imperium, LG/08 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1 

Jakarta Selatan - 12980 

Lokakarya praktis yang dapat 
diimplementasikan langsung begitu 
menyelesaikan seluruh sesi 

Setiap peserta 

akan memperoleh 

buku ini, dengan 

autograph. 

Bonus 



Jumlah 
Peserta 
(orang) 

Investasi per Peserta (IDR Juta) 

Hingga  
20 Nov’17 

Mulai  
21 Nov’17 

1-2 6,0 6,5 

Minimum 3 5,0 5,5 

Jopie Jusuf  - Founder & Partner EDCORE 
Training & Consulting – adalah seorang 
ahli strategi bisnis dan perbankan dengan 
pengalaman praktis lebih dari 27 tahun, 
dengan posisi direktur bisnis di salah satu 
bank internasional di Indonesia. 
 

Selama di perbankan, penggemar nonton ini 
berpengalaman menangani berbagai lini bisnis. Khusus 
perkreditan, ia pernah menangani kredit mikro, consumer 
lending, SME & commercial lending, secured mau pun 
unsecured lending. Peran yang dipegangnya juga lengkap. 
Mulai dari seorang RM (Relationship Manager) di awal 
karirnya, sebagai seorang Team Leader, Product Head, 
Credit Committee mau pun SAM (Special Asset 
Management) Committee. 
 
Sejak 1995, Jopie Jusuf telah menjadi pembicara publik dan 
dikenal sebagai pembicara yang sangat sistematis, praktis, 
mampu menerangkan konsep kompleks dengan bahasa 
sederhana dan berorientasi pada hasil. Ia juga sudah 
menerbitkan 4 (empat) buku. Salah satunya, Analisis 
Kredit Untuk Account Officer (terbitan Gramedia) 
merupakan buku wajib untuk para kredit analis junior dan 
kandidat Relationship Manager. 

Topik Bahasan 
Lead Facilitator: Jopie Jusuf 

5 (lima) alasan pengusaha membutuhkan kredit 
• Dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk setiap alasan pengajuan 

kredit. 

5C dalam praktek 
• Sesi ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang menggelitik, 

seperti: apakah boleh memberikan kredit kepada pengusaha 
yang pernah macet? Kenapa pengusaha cenderung meminta 
kredit besar? 

Analisis keuangan dengan cepat & tepat 
• Income statement analysis: analisis penjualan, arti strategis dari 

gross profit & net profit. 
• Kelemahan & manfaat current ratio & DER (Debt Equity Ratio). 

Kupas tuntas konsep DSR (Debt Service Ratio) dan DBR 

(Debt Burden Ratio) 
• Kelebihan & kelemahan konsep DSR/DBR 
• Menentukan besaran sinking fund. 

Membiayai kebutuhan modal kerja 
• Batas tuntas metode trade cycle dalam menghitung kebutuhan 

modal kerja, termasuk menghitung dampak pembayaran uang 
muka kepada pemasok. 

• Melakukan proyeksi neraca untuk menghitung kebutuhan modal 
kerja. 

• Membiayai kebutuhan musiman & project based business. 

Struktur kredit 
• Tips menentukan porsi kredit modal kerja dalam bentuk PRK dan 

pinjaman aksep/promes. 
• Tentang kredit modal kerja dicicil: plus/minus untuk debitur, 

dikaitkan dengan pengembangan bisnisnya. 
• Memanfaatkan clean-up period kredit modal kerja dengan efektif. 

Prinsip kredit yang tidak boleh dilanggar 
• Filosofi kredit yang melandasi pengambil/pemroses kredit dalam 

semua situasi. 

Case Study dan diskusi kelas 
• Dilengkapi dengan case study dan latihan-latihan 
• Peserta dapat saling bertanya & bertukar pandangan  
        mengenai berbagai situasi aktual yang dihadapi. 

DAFTAR SEKARANG 

Lokakarya yang akan menyelamatkan bank 
dari kredit bermasalah baru 

Pendaftaran 

Nama institusi : 

Contact person/jabatan : 

No tel yang dihubungi : 

E-mail : 

Catatan 

• Pendaftaran baru dianggal valid setelah 
pembayaran diterima secara efektif oleh 
penyelenggara. 

• Tidak terdapat pengembalian biaya 
pendaftaran. Bila peserta tidak hadir, 
seluruh bahan lokakarya akan dikirim ke 
alamat yang diinginkan di Indonesia. 

• Penggantian peserta dapat dilakukan tanpa 
dikenakan biaya tambahan. Tetapi, satu 
kepesertaan tidak dapat diikuti oleh lebih 
dari satu peserta. 

• Penyelenggara berhak mengubah jadwal 
dan/atau membatalkan acara lokakarya. Bila 
ini terjadi, maka seluruh biaya akan 
dikembalikan tanpa potongan. 

0812-9503-0530 
(Sdri. Desy Permatasari) 

(021) 8370-8168; 8378-5816 

info.edcore@gmail.com 

BEST 
DEAL 

PermataBank 

Cabang Menara Imperium, Jakarta 

Rekening No. 122.592.9994 

Atas nama : PT Edukasi Inti Indonesia 
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