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Memaksimalkan Profit Usaha Kecil dan 
Menengah dengan Mengelola Perpajakan .

Penyelenggara
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SEKARANG

0878-8868-6930 (u.p. Desy/Medi)

DAFTAR

TAX PLANNING FOR SME
Maximizing Profit by Managing Tax

Program ini wajib diikuti oleh : 

• Pelaku usaha kecil & menengah

• Start-up entrepreneur

• Manajemen pengelola usaha

• Pendamping UMKM

• Masyarakat umum



Kewajiban perpajakan dalam konteks UMKM sudah timbul sejak kegiatan usaha itu dimulai.

Namun masih banyak dijumpai pelaku usaha yang menjadikan kondisi “baru mulai” ataupun

“tidak tahu” sebagai alasan untuk mengabaikan urusan perpajakan. Mereka hanya berfokus

kepada penjualan yang dianggap berkontribusi kepada keuntungan usaha.

Pajak yang tidak dikelola dengan baik justru malah akan menggerogoti keuntungan. Tidak

jarang pula kita mendengar adanya usaha yang jatuh ke dalam kondisi kesulitan, dan

bahkan bangkrut, karena harus menanggung beban pajak sedemikian besar akibat dari

menyepelekan urusan perpajakan.

Mengelola urusan perpajakan, melalui pemilihan bentuk tax planning yang tepat, menjadi

hal yang penting bagi para pelaku usaha. Jangan sampai keuntungan yang di dapat dengan

susah payah, lalu kemudian habis karena harus menanggung beban pajak yang tidak

efisien.
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SASARAN PROGRAM

• Memahami alternatif bentuk-bentuk
tax planning yang dapat
memaksimalkan keuntungan usaha

• Menemukan solusi efektif dari
permasalahan pajak yang umum
dihadapi

• Mengetahui bagaimana cara
melakukan tax planning agar beban
pajak menjadi efisien

• Membangun networking yang saling
bersinergi antara pelaku maupun
dengan konsultan

• .

Dilengkapi diskusi, sharing 

serta tanya-jawab interaktif

peserta

0878-8868-6930 (u.p. Desy/Medi)

Topik Pembahasan: 
• Isu & permasalahan pajak

yang sering dihadapi oleh 

pelaku usaha

• Bentuk-bentuk perencanaan

pajak yang bisa dilakukan

• Update peraturan-peraturan

perpajakan yang berkait-

an dengan UMKM

• Tips mengelola

perpajakan

agar efisien
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Lead Facilitator: RONALD 

Pendaftaran

Nama Institusi :

Contact person/jabatan :

No tel yang dihubungi :

E-mail :

Catatan

• Pendaftaran baru dianggap 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.

PermataBank

Cabang Kota Kasablanka, Jakarta

Rekening No. 121.999.6868

Atas nama : PT Edcore Indonesia

DAFTAR PESERTA

No Nama Lengkap Jabatan Mobile No

1

2

3

4

5

6

7

Investasi

Jumlah 

Peserta 

(orang)

Investasi per Peserta 

(IDR Ribu)

Hingga

8 Maret

Mulai 

9 Maret

1-2 900 1.100

Min 3 750 900

Tempat

Terbatas

Ronald adalah seorang praktisi konsultan pajak yang memiliki kualifikasi

tertinggi, dan sekaligus juga menjadi kuasa hukum pada Pengadilan

Pajak. Selama karir profesionalnya, Beliau banyak menangani kasus

perpajakan yang melibatkan wajib pajak perorangan maupun corporate

dengan skala nasional maupun multinasional.  

Mengawali karier sebagai Auditor di salah satu Big Four Kantor Akuntan

Publik pada tahun 2006. Dan selanjutnya, Beliau menekuni bidang

perpajakan dengan bergabung pada Tax Consultant Firm yang bertaraf

Internasional serta beberapa konglomerasi terkemuka di Indonesia. 

Ronald meraih gelar Sarjana bidang Akuntansi dan Magister bidang Hukum dari Unika

Atmajaya Jakarta, serta meraih Master of Sains dari Universitas Trisakti Jakarta. Disamping itu, 

berbagai sertifikasi profesional yang diperolehnya antara lain: Register Negara Akuntan, Izin

Konsultan Pajak, Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Chartered Accountant, Certified Public 

Accountant, dan Certified Professional Management Accountant.

Disamping aktivitas sebagai seorang praktisi, Ronald juga menjadi tenaga pengajar di sejumlah

perguruan tinggi ternama di Indonesia. Beliau juga aktif sebagai pembicara pada beberapa

seminar tentang perpajakan. Bersama Edcore Indonesia, Ronald juga tak segan-segan berbagi

pengetahuan dan pengalamannya untuk para banker dan profesional yang ingin mendalami

akuntansi dan perpajakan dengan gaya yang menarik, mudah dimengerti, dan tidak

membosankan. 


