
Jumlah

Peserta * 

(orang)

Investasi per peserta

(IDR juta)

Hingga
23 Des 2022

Mulai
6 Jan 2023

1-2 4,25 4,75

Min 3
3.75

Terbaik 4,25

* dari organisasi yang sama

DAFTAR SEKARANG INVESTASI
https://tinyurl.com/LANGKAHJITUPAHAMLAPKEU

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

(021) 5010-1516

Materi

Pelatihan

Sertifikat

Partisipasi

Makan

Siang

Foldable Goody

Bag & Training Kits

Perluas

Jejaring

PT Edukasi Inti Indonesia

SOHO Pancoran, S1515

Jl. MT Haryono Kav 2-3

Jakarta - 12810

(021) 5010-1516

0878-8868-6930 edcore.id

www.edcore.co.id

Edcore Indonesia

Organizer

Langkah Jitu & Praktis

Kamis – Jumat, 12 – 13 JANUARI 2023 (09.00 – 16.00 WIB)

Swiss-Belinn Simatupang, Jakarta Selatan (*)

* Hotel dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diganti dengan hotel lain yang setara

Memahami Laporan Keuangan

Ronald adalah Managing Partner 
dari sebuah Consultant and Business 
Management Firm terkemuka di 
Jakarta.  Beliau memiliki kombinasi
latar belakang pendidikan dalam
bidang ekonomi dan hukum, serta
memiliki beberapa sertifikasi
profesional yang diantaranya
register akuntan, register konsultan
pajak, serta kuasa hukum terdaftar
pada Pengadilan Pajak. 

Beliau memiliki pengalaman kerja
sebagai akuntan, konsultan, kuasa
hukum, serta penasihat keuangan
yang menangani beragam kasus
dari para klien dengan beragam
bidang usaha. 

Disamping menjalani karir
profesional, Ronald juga 
mempunyai passion pada bidang
pendidikan yaitu menjadi pengajar
di beberapa perguruan tinggi. 
Beliau dikenal sebagai pembicara
dengan gaya yang menarik dan 
tidak membosankan.

Pengantar Dasar: Pembukuan & Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu proses dari penyusunan pembukuan. 
Pemahaman terhadap akuntansi merupakan syarat mutlak agar 
pembukuan yang disusun mampu memberikan informasi berkualitas bagi
para pengguna. 

Laporan Keuangan & Analisanya

Setiap pengambilan keputusan bisnis yang tepat sasaran harus didasarkan
kepada informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman
yang baik terhadap ragam bentuk, unsur, fungsi, serta teknik analisa atas
suatu laporan keuangan menjadi wajib untuk dimiliki.  

Studi kasus: Laporan Keuangan & Analisa

Dalam sesi studi kasus akan mengupas tentang “how” dan “why” terjadinya
suatu kasus laporan keuangan. Dengan demikian diharapkan para peserta
memperoleh pemahaman yang komprehensif atas topik laporan keuangan.

TOPIK BAHASAN

Apakah Anda seorang manager atau seorang pemula yang ingin

memahami seluk beluk laporan keuangan, atau bahkan Anda

dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan melalui analisa

keuangan, namun Anda tidak memiliki latar belakang Finance? 

Maka pelatihan ini WAJIB Anda ikuti!

(khusus peserta dengan latar belakang non-keuangan/FINNON)

PEMAHAMAN PRAKTIS TENTANG LAPORAN KEUANGAN YANG BENAR 

DAPAT MENDUKUNG PERTUMBUHAN USAHA MELALUI PEMILIHAN 

KEPUTUSAN BISNIS YANG TEPAT SASARAN

Jadilah orang yang memiliki nilai tambah tersebut!

Ronald Leo

Fasilitator


