
Essential Financial Analysis
Pemahaman mengenai keuangan telah menjadi keharusan
untuk memudahkan pencapaian target perusahaan.
Para eksekutif  dan perlu mempelajari cara membaca
laporan keuangan dan melakukan analisa dengan tepat

Topik utama yang dibahas:
• Pemahaman atas laporan keuangan
• Pemahaman konsep keuangan
• Analisa laporan keuangan

Workshop ini dilengkapi beragam case study yang aplikatif.

Manfaat Program

Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman mengenai laporan
keuangan beserta analisa laporan keuangan yang sederhana

Kurikulum yang lengkap dan dibawakan oleh Praktisi
Program menyediakan latihan yang memadai untuk memastikan konsep dapat
dibawa dalam keseharian secara baik
Dapat memasukkan berbagai kasus atau perhitungan akun yang disesuaikan
dengan standar akuntansi yang berlaku sesuai kebutuhan Klien. 
Sektor yang diajarkan akan terkait dengan kebutuhan Client dan peserta akan
belajar untuk mengubah model keuangan sektor apapun yang dibutuhkan. 
Pelatihan ini dibawakan oleh pembicara yang juga yang bertanggungjawab
untuk mengembangkan kurikulum PFM secara global.
Bila peserta hendak mengikuti ujian PFM, pelatihan ini telah menyediakan 
dasar dari pengetahuan yang dibutuhkan untuk ujian dan membantu
mempersiapkan diri bahkan bagi peserta yang paling dasar.
Kurikulum yang fleksibel.
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Ricky telah memiliki 20 tahun pengalaman kerja pada beragam bidang di sektor keuangan: 
asuransi, futures trading company, investment banking, treasurer di bank dan financial
advisory companies. Ricky juga menangani advisory berbagai proyek pemerintah, berbagai
BUMN serta swasta. Pada 2013, ia mendirikan  PT Rajawali Konsulindo yang fokus kepada
pelatihan dan konsultasi keuangan. Ia telah melayani beragam client institusional besar. 

Ricky adalah anggota dari Board Member in International Financial Modeling Institute
yang mengelola program sertifikasi Professional Financial Modeler (PFM).
Ia bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum global PFM dan telah
mengkontribusikan berbagai novelties yang dikembangkannya ke dalam kurikulum PFM. 
Ricky juga aktif mengajar di berbagai program pelatihan dan sertifikasi termasuk PFM.
Ricky telah menjadi koordinator persiapan ujian CFA and FRM di Universitas Bina Nusantara.

Ricky adalah satu anggota dari  Forum Riset Stabilitas Keuangan (FRSK) di Bank Indonesia. 

Saat ini Ricky tengah mengambil program doktor di bidang manajemen di
Universitas Brawijaya.
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