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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
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FINANCIAL
FOR SME LENDING

Analisa Keuangan 
yang membantu RM

ANALYSIS

untuk 
mengembangkan 
bisnis yang sehat



SASARAN PROGRAM

• Tips & Trick memvalidasi 

Laporan Keuangan 

(termasuk mengenali 

kemungkinan laporan 

keuangan palsu)

• Melihat point-point kritikal

dalam laporan keuangan

dalam hubungannya dengan

pemberian fasilitas

pinjaman

• Bagaimana melihat miss-

match financing dari aset

perusahaan

• Profit Loss & Ratio Analysis

Lokakarya yang akan memberikan panduan praktis mengenai kerangka berpikir 

dan analisa dasar dalam pemberian fasilitas kredit, agar para RM memiliki 

kemampuan melihat peluang-peluang pembiayaan, melakukan pre-assesment, 

analisa kualitatif (mengantisipasi resiko pembiayaan) dan kuantitatif (finansial), 

termasuk merekomendasikan struktur fasilitas yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

nasabah dan kemampuan membayar kembalinya dan juga mampu mengelola 

account agar kolektibilitas bisa terjaga sekaligus meningkatkan portofolionya. 

Wajib Diikuti Oleh

Relationship Manager

Branch Manager

Business Manager

Credit Analyst

Credit Manager

Team Leader

Fungsi – fungsi yang lain 

terkait dengan perkreditan

ABSTRACT

Dibawakan oleh praktisi yang telah memiliki pengalaman panjang di Bank-Bank Nasional, Multifinance & BPR

dalam menghadapi berbagai kasus & modus penipuan yang dapat dijadikan sebagai lesson learnt oleh para

praktisi pembiayaan mikro dan SME, menjadikan workshop ini sangat sayang untuk dilewatkan.



TOPIK 

BAHASAN

DAFTAR 

SEKARANG

info.edcore@gmail.com

0812-9503-0530 (Sdri. Desy)
0813-1485-8618 (Bp. Sudung)

(021) 8370-8168; 8378-5816

Sekilas Laporan

Keuangan
Mengingatkan kembali

mengenai pos-pos dalam

laporan keuangan dan 

mengidentifikasi validitas

laporan keuangan

Horizontal & Vertical 

Analysis
Memberikan panduan untuk

melakukan analisis keuangan

Income Statement Analysis

Topik ini membahas dengan detil

teknik untuk:

• Menganalisis penjualan & 

perubahannya

• Arti strategis dari laba kotor, 

beserta dimensi-dimensi

yang mempengaruhinya

• Arti strategis dari laba

bersih, beserta dimensi-

dimensi yang 

memepengaruhinya

• Rasio keuangan yang dipakai

untuk mengukur prestasi

laba

Balance Sheet 

Analysis
Topik ini membahas

seluk beluk neraca

yang mempengaruhi

kekuatan keuangan

perusahaan

Financial Ratio

Topik ini membahas indikator

keuangan yang menunjukkan

keberlangsungan suatu 

perusahaan serta melihat 

kejanggalan-kejanggalan 

laporan keuangan & analisanya.



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 pada saat pelatihan berlangsung

• 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.

Bank BNI

Rekening No. 036 – 423 - 1365

Atas nama : PT Edcore Indonesia

DAFTAR PESERTA

No Nama Lengkap Jabatan Mobile No

1

2

3

4

5

Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta, Nett

Syarat & Ketentuan

• Waktu penyelenggaraan pelatihan setiap hari adalah 08.30-17.00, dengan 2x

coffee break dan 1x lunch

Termasuk di dalam service fee ini adalah :

• Perlengkapan Training (Modul Training, Tas, Block Note, Ballpoint )

• Sertifikat dan foto Bersama

• Penyelenggaraan Training

Professional fee tidak termasuk :

• Pajak (PPN 10% dan PPh 2%)

• Transportasi & Akomodasi Peserta

Investasi Pelatihan


