
rumit, besarnya liabilitas yang 
berfluktuasi dari waktu ke wak-
tu, perubahan dalam jumlah 
karyawan dan asumsi yang 
digunakan dalam perhitungan, 
dan perubahan-perubahan 
terkait ketentuan/
perundangan yang ada (seperti 
berlakunya BPJS Ketenagaker-
jaan, adanya pilihan penda-
naan, dan lain-lain) yang 
menambah kompleksitas 
pengaturan imbalan kerja bagi 
per-usahaan. 

Oleh sebab itu, pembahasan 
liabilitas imbalan kerja ini ti-
daklah tuntas hanya dengan 
membahas pada aspek-aspek 
akuntansinya saja (pengakuan 
dan pencatatannya), namun 
pembaca laporan keuangan 
perusahaan dituntut untuk 
memahami aspek-aspek lain 
seperti ketentuan perun-

Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 24 
(selanjutnya disebut 
PSAK 24) mengatur 
tentang akuntansi dan 
pengungkapan imbalan 
kerja.  

Perhitungan mengenai 
liabilitas dan biaya im-
balan kerja yang diakui 
oleh perusahaan dalam 
laporan keuangan, 
merupakan topik yang 
dari waktu ke waktu 
selalu menarik per-
hatian perusahaan dan 
banyak pihak. Hal ini 
disebabkan oleh 
metode penentuan 
besarnya liabilitas yang 
terbilang abstrak dan 

 

dangan yang berlaku (diantaranya 
mengetahui mana yang bersifat 
wajib dan mana yang bersifat su-
karela), aspek aktuaria, dan aspek 
pendanaan. Dalam hal kewajiban 
ingin didanai melalui suatu lem-
baga pendanaan, perusahaan per-
lu mengetahui bagaimana 
rancangan pendanaan yang sesuai 
dengan tujuan pendanaan oleh 
perusahaan. 

Untuk itu, pelatihan ini kami 
selenggarakan untuk membantu 
para pihak pengguna PSAK 24 
mendapatkan pemahaman secara 
komprehensif terhadap PSAK 24, 
yang akan ditekankan pada aspek: 
(a) memahami imbalan kerja 
secara konsep, karakteristik dan 
regulasi; (b) memahami aspek ak-
tuaria dan akuntansi imbalan kerja 
sesuai dengan PSAK 24;  (c) me-
mahami laporan aktuaria untuk 
perhitungan imbalan kerja sesuai 
dengan PSAK 24; dan (d) me-
mahami strategi pendanaan pe-
sangon. 

Dengan mengikuti pelatihan ini, 
peserta diharapkan dapat me-
mahami dengan benar berbagai 
aspek dan informasi yang disajikan 
dalam laporan aktuaria, dan dapat 
memberikan pertimbangan-
pertimbangan penting terkait 
pengaturan imbalan kerja yang 
berlaku di lingkungan per-
usahaannya. 

Memahami PSAK 24 dan Aspek-
Aspeknya serta Strategi  
Pendanaan Pesangon 

PELATIHAN  
AKTUARIA 



Pelatihan ini penting untuk dii-
kuti oleh:  

(a) praktisi sumber daya manu-
sia;  

(b) praktisi keuangan/akuntansi;  

(c) auditor/akuntan publik;  

(d) mahasiswa & umum 

Pelatihan ini akan 
diselenggarakan dalam 
beberapa sesi, dengan 
jumlah peserta terbatas 
dan akan dipandu oleh 
tim Dayamandiri yang 
memiliki pengalaman 
yang memadai dalam 
perhitungan PSAK 24. 
Selain itu, penyampaian 
materi dan presentasi 
dirancang sedemikan 
rupa sehingga lebih mu-
dah dipahami oleh pe-
serta ditambah dengan 
sesi lokakarya untuk 
memperkuat pemaham-
an peserta. 

Tim kami juga akan me-
nyiapkan waktu yang 
cukup untuk membahas 
masalah-masalah praktis 
perusahaan terkait 
dengan pengakuan lia-
bilitas imbalan kerja 
yang sering dihadapi pe-
serta.  

 

Pelatihan akan diselenggarakan 
dengan jadwal berikut: 

 Tanggal: 17-18 September 
2019 

 Waktu: Pukul 08.00 - 16.30 
WIB 

 Tempat: Puri Denpasar Ho-
tel,  Jalan Denpasar Selatan 
No. 1, Kuningan, Jakarta Se-
latan 12950 

Untuk efektivitas pelatihan, 
jumlah peserta per kelas di-
batasi  

 

Biaya pelatihan adalah sebesar 
Rp3.500.000 per peserta (sudah 
termasuk PPN 10%). 

Biaya tersebut sudah mencakup: 

1. Tempat pelatihan 

2. Materi presentasi 

3. Makan siang dan coffee break 

4. Sertifikat 

 

Untuk mengikuti pelatihan ini, 
silakan menghubungi:  

1. Tim Konsultan Dayamandiri 

2. Ibu Yaya dan Ibu Wiwi di no-
mor 021 7279 8620 (hunting)  

3. Bapak Dito di nomor 0856 
9533 5452 

DAYAMANDIRI  
DHARMAKONSILINDO 
Jalan Pakubuwono VI 
No 61 
Jakarta Selatan 12120  
Indonesia 
T: 021 7279 8620  
F: 021 7279 8640 
www.dayamandiri.co.id 
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