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*availability of class is subject to number of registrants

GARP does not endorse, promote, review, or warrant the accuracy of the products or services offered by organizations 
sponsoring or providing FRM® exam preparation materials or programs, nor does GARP verify pass rate or exam 
results claimed by such organizations. FRM® and Financial Risk Manager® are trademarks owned by GARP.
BINUS - FRM® Training Program is not affiliated with GARP or its subsidiaries.

inancial Risk Manager (FRM®) adalah gelar profesional yang sangat 
bergengsi di bidang manajemen risiko. Gelar ini hanya dapat 
diperoleh setelah lulus ujian internasional yang diadakan setiap 
bulan Mei,Juli  dan November menggunakan computer-based testing 

(CBT). Untuk dapat lulus ujian ini, peserta harus memiliki persiapan yang 
baik mengingat kurikulum dari program ini sangat mendalam dan 
mencakup semua aspek dari manajemen risiko. Tentu saja penguasaan 
yang baik atas kurikulum FRM® akan sangat berguna bagi karir peserta 
dan memberi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan di mana peserta 
tersebut bekerja.

Ujian FRM® diselenggarakan oleh Global Association of Risk Professionals 
(GARP), sebuah lembaga internasional yang memiliki perwakilan di 195 
negara. Lembaga ini memusatkan diri pada sertifikasi dan pengembangan 
manajemen risiko secara global. GARP juga berperan untuk menyusun 
silabus bagi ujian Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) yang 
merupakan program wajib bagi insan perbankan Indonesia. Dengan 
demikian, GARP sangat menguasai dan mempunyai peran serta dalam 
pengembangan manajemen risiko di Indonesia.
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Mengapa program FRM® Materi yang diuji dalam ujian FRM®

Syarat mengikuti ujian FRM®

BINUS Financial Risk Academy - FRM®

Preparation Program Part 1Mengapa di BINUS Financial Risk Academy - FRM®

Preparation Program Start Classes on

9 August - 20 October 2022

Tuesday & Thursday

18.30-21.30 WIB

Ujian FRM® akan berlangsung selama empat (4) jam dan terdiri dari pilihan ganda sebanyak
100 soal (Part 1) & 80 soal (Part 2) menggunakan computer-based testing (CBT) .

TOPIC AREA

Foundations of Risk Management

Quantitative Analysis

Financial Markets and Products

Valuation and Risk Models
TOTAL 100%

Persentase

20%

20%

30%

30%

-

Sejak tahun 2006, Binus telah mengadakan pelatihan untuk mempersiapkan peserta dalam 
menghadapi ujian FRM®.di Indonesia. Binus telah berhasil mengembangkan pola pelatihan 
yang bermanfaat baik bagi mereka yang ingin mengambil ujian FRM® atau untuk memperda- 
lam wawasan mengenai manajemen risiko. Tercatat kurang dari 40% peserta pelatihan FRM® 
di BINUS yang kemudian mengambil ujian FRM®, sehingga menunjukkan program ini sangat 
berguna bagi peserta yang ingin meningkatkan kompetensi mengenai manajemen risiko tanpa 
mengikuti ujian.

Beberapa keunggulan program pelatihan FRM® Binus antara lain:
Diajar oleh para praktisi yang menyandang FRM® dan/atau CFA® serta akademisi yang 
sangat berpengalaman di bidangnya
Memperoleh sertifikat dari BINUS BUSINESS SCHOOL – Executive Education
Lokasi yang sangat strategis
Jumlah peserta per kelas dibatasi sehingga memberikan kesempatan berinteraksi lebih 
intensif
Disusun sehingga sesuai untuk semua kalangan yang tertarik mengembangkan kemampuannya 
di bidang keuangan, pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dll.
Akses ke fasilitas Universitas BINA NUSANTARA (perpustakaan, dsb.) serta ditunjang
dengan tambahan latihan soal dan ringkasan melalui website
Menjadi member BINUSIAN – potongan biaya untuk program-program seminar/workshop

·
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Mempunyai gelar minimal S1 dari berbagai disiplin ilmu
Mengirim formulir pendaftaran atau mendaftar secara online ke www.garp.com dan
membayar biaya ujian

• 
• 

Siapa saja yang harus ikut?

Para FRM® Candidate
Siapa saja yang ingin meningkatkan pengetahuannya di bidang keuangan dan manajemen
risiko termasuk para praktisi, profesional, staf pengajar dan mahasiswa

• 
• 

Banyak masalah keuangan dan operasional yang terjadi belakangan ini terjadi karena lemahnya 
manajemen risiko perusahaan. Krisis global juga telah menimbulkan banyak kerugian bagi 
institusi yang kurang memiliki kontrol risiko yang kuat dan pruden. Karena itu, sangat penting 
bagi sebuah institusi untuk memiliki personel yang memiliki kompetensi yang baik atas 
mana- jemen risiko sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

Mengembangkan kompetensi mendalam di bidang manajemen risiko bukanlah hal yang 
mudah. Kurikulum FRM® dengan mempunyai pendekatan holistiknya adalah pilihan terbaik 
untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

Di bidang apapun institusi Anda, apakah perbankan, asuransi, multifinance, konsultasi atau 
korporasi, memiliki personel yang dilatih berdasarkan kurikulum FRM® amat berguna untuk 
institusi Anda secara keseluruhan.

FRM® Part 1 Training Program: Rp. Rp. 8.500.000,- (41 sessions)
· Tersedia Diskon Early Bird sampai 28 Juli 2022*S&K

· Diskon 15% untuk BINUSIAN dengan menyertakan fotokopi kartu/bukti BINUSIAN.
· Biaya di atas termasuk materi.


