
Implikasi Perkembangan 
Fintech dari Perspektif 

Manajemen Risiko

Menurut World Economic Forum (WEF) saat ini di era baru digitalisasi industry , terdapat ancaman dimana ada 

sekitar 1,5 Miliar pekerjaan akan tereliminasi selama tahun 2015 sampai dengan 2025 dikarena pergantian posisi 

manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, Futurist). Sementara itu dari sisi peluang, di era digitalisasi 

terdapat potensial penambahan tenaga kerja sampai dengan 2,1 juta baru di tahun 2025

Diindustri keuangan, diramaikan dengan hadirnya fintech sebagai alternative jasa layanan keuangan yang dikelola 

secara digital. Hadir dan maraknya fintech akhir-akhir ini, dengan beberapa keunggulannya di banding 

perbankan, menimbulkan kekuatiran bahwa fintech akan mendisrupsi bisnis perbankan.

Tentu dari setiap peluang, juga akan menyebabkan timbulnya ancaman, atau risiko yang bisa berdampak 

merugikan kepada setiap konsumen/ users.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman akan risiko (risk awareness), disamping manfaat dari layanan fintech 

dan bagaimana perbankan serta masyarakat menyikapinya.

Tujuan /Manfaat pelatihan

INDONESIA DYNAMIC LERANING CENTER

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan 
peserta dapat :

• Mengetahui apakah fintech itu dan
bagaimana cara bekerjanya .

• Memahami apa saja peluang dan tantangan
(benefit & threat) dengan hadirnya fintech
dan langkah mitigasi risiko yang bagaimana
yang perlu dilakukan dan diantisipasi

• Dari perspektif manajemen risiko bagaimana
cara untuk melakukan identifikasi,
pengukuran, pemantauan dan pengendalian
atas hadirnya layanan keuangan digital ini

Informasi Lebih Lanjut 
IDLC Center - PT. Mitra Manajemen Indonesia

Grha Mitra Lantai 3 Jl. Bintaro Raya  No 19A Jakarta Selatan 

Tlp.021-72895689/021-7238004

PIC : Zulfa F. Khusna Hp./WA 081380380432

Roy Prakoso, SE.MM. Praktisi dan Konsultan perbankan
dengan pengalaman 25 tahun dibidang perbankan, meliputi : 
Perkreditan, teknologi informasi (TI), operational perbankan dan 
manajemen risiko. Saat ini ybs aktif menjadi :
-  Trainer perbankan, termasuk trainer pada Lembaga sertifikasi 
   manajemen risiko dan perbankan.   
-  Konsultan di beberapa Bank Swasta besar, antara lain :PT. 
   Bank BTN, PT. Bank Mutiara/ Jtrust, PT. Bank Sampoerna, PT. 
   Bank Jatim, PT.Bank BPD Sulselbar dan lain-lain. 
-  Aktif sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 
   Universitas Pancasila Jakarta. 
-  Sertifikasi : BSMR, AFPI, AAJI, BNI

Materi

a. Pengertian Fintech, jenis dan cara

bekerjanya

b. Bisnis fintech dan perbankan

c. Keuntungan, risiko dan mitigasinya

d. Diskusi, kesimpulan dan saran

Peserta  yang diharapkan

1. Pegawai/Staff dibagian kredit atau yang

menangani kredit bermasalah

2. Staff manajemen risiko bagian atau dari

unit kerja lain yang terkait.

Instruktur 

Paket A :  Rp. 2.200.000,- 
(Fasilitas : Training Kit & Souvenir, Hand out 
Materi, Lunch, Coffe Break, Sertifikat, & Kaos 
kebersamaan)

Paket A :  Rp. 3.000.000,- 
(Fasilitas : Training Kit & Souvenir, Hand out 
Materi, Lunch, Coffe Break, Sertifikat, Kaos 
kebersamaan, & Menginap 1 malam

Paket A :  Rp. 3.800.000,- 
(Fasilitas : Training Kit & Souvenir, Hand out 
Materi, Lunch, Coffe Break, Sertifikat, Kaos 
kebersamaan, & Menginap 2 malam.

Tanggal  : 05 - 06 Oktober 2019 
Tempat   : Swiss-Belhotel Bogor 

JADWAL PELAKSANAAN :

Investasi 
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