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UMN – LSPPM Program 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) 

dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang ditandatangani pada hari Selasa (12/4/2017), 

UMN resmi menjadi salah satu penyedia pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pasar Modal 

bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat Umum. 

 

Program RSA dan Program CSA 
 

RSA (Registered Securities Analyst®)  

Program merupakan pelatihan intensif di bidang Analisa Efek yang diselenggarakan oleh Asosiasi 

Analis Efek Indonesia (AAEI) dengan tujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat (publik) mengenai 

pasar modal. Program pelatihan RSA juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dimana 

kebutuhan akan Analis tidak hanya di Pasar Modal seperti Perusahaan Sekuritas maupun Perusahaan 

Investasi, tetapi juga dibutuhkan di industri Jasa Keuangan lainnya seperti Dana Pensiun, Asuransi, 

Perbankan, maupun Lembaga Keuangan lainnya yang juga membutuhkan program sertifikasi untuk 

Analis. 

 

Program pelatihan RSA diselenggarakan dengan intensif dan eksklusif. Pelatihan langsung diberikan 

oleh para praktisi dan profesional yang berpengalaman di Pasar Modal. Peserta pelatihan minimal 

S1/Sederajat dan dari latar belakang apapun yang mempunyai atau berkeinginan untuk mengetahui 

bidang pasar modal. 

 

Program Pelatihan RSA merupakan jenjang pertama bagi profesional sebelum memasuki jenjang yang 

utama, yakni CSA (Certified Securities Analyst®).  

 

CSA (Certified Securities Analyst®) 

Program merupakan pelatihan intensif di bidang Analisa Efek yang diselenggarakan oleh Asosiasi 

Analis Efek Indonesia (AAEI) dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga ahli profesional di bidang 

analisa efek yang berkualitas, berintegritas, dan beretika untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis di 

pasar modal. 

 

Program pelatihan CSA diselenggarakan dengan intensif dan eksklusif. Pelatihan langsung diberikan 

oleh para praktisi dan profesional yang berpengalaman di Pasar Modal. Peserta pelatihan minimal 

pendidikan Magister (S2), memiliki pengalaman kerja sejenis pada industri keuangan selama 5 (lima) 

tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan memiliki sertifikasi lain di bidang keuangan serta telah 

berpengalaman bekerja di bidang pasar modal. 

 

PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI ANALIS PASAR MODAL (RSA & CSA) 

DI UMN 
 
Program Weekdays (Batch 1) : Senin - Kamis, tanggal 10 Juli - 13 Juli 2017, pkl. 09.00 - 13.00 WIB 
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Program Weekend (Batch 2) : Setiap Sabtu, tanggal 9, 16, 23, 30 September 2017, pkl. 09.00 - 13.00 
WIB 
 
Tempat : Universitas Multimedia Nusantara, Gedung  A  Lt. 7, Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, 
Tangerang - Banten. 
 

Untuk informasi biaya dan pendaftaran: 0857 8033 2975 (SMS/ WA/ Call)  


