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Tentang BeProfessionalTheClub® 

BeProfessionalTheClub® dan CareerTrack-
Training® adalah divisi pelatihan 
manajemen dari PT.Proesdeem Consulting 
Services (Proesdeem Indonesia)—lembaga 
konsultan manajemen yang sejak tahun 
1995 lebih memfokuskan kegiatannya pada 
penyelenggaraan pelatihan profesional. 
Pelatihan yang diselenggarakan oleh 
BeProfessionalTheClub® & CareerTrack-
Training® senantiasa memadukan 
aktualitas dan kualitas kurikulum (modul) 
pelatihan, pelayanan yang prima, dan 
kapabilitas instrukturnya. 

Pelatihan yang diselenggarakan oleh 
BePRO & CareerTrack senantiasa mengacu 
pada perkembangan mutakhir dalam 
pengelolaan perusahaan yang saat ini 
berorientasi kepada terciptanya good 
corporate governance. 

BePRO & CareerTrack sejak berdiri tahun 
1995 senantiasa berusaha 
mempertahankan kualitas professional 
training yang tinggi dengan menerapkan 
adanya check dan control, sehingga 
professional training yang diselenggarakan 
dapat 
• menjawab kebutuhan para peserta 

secara komprehensif dan dengan 
pendekatan aplikatif 

• memfokuskan terhadap solusi yang 
spesifik dan relevan terhadap 
perkembangan terkini 

• memberikan aspek teknik dan aplikatif 
yang dibawakan oleh para instuktur 
yang mumpuni 

• memfasilitasi kebutuhan soft skill 
dalam pengembangan karir dan bisnis 

Melalui professional training, CareerTrack 
dan BePRO dapat membantu perusahaan 
yang ingin berkembang ataupun 
memperkuat posisi strategisnya dengan 
memberikan expertis yang dapat 
meningkatkan kemampuan dalam 
• Mengelola prioritas secara efektif 
• Membangun budaya kerja yang 

produktif 
• Meningkatkan job value 
• Menyelaraskan kemampuan dengan 

perkembangan serta kebutuhan terkini 
• Menciptakan proses, dan professional 

terbaik bagi perusahaan. 

Web Service Links: 
www.careertrack.training 
www.lpai.co.id 
www.theitmp.com 
www.lpmsp.org 
www.proesdeem.co.id 

Budget dan Planning bukan 
hanya kebutuhan bagi 
seorang finance dan bukan 
sekedar angka-angka. 
Budget dan Planning 
merupakan petunjuk dan 
acuan dalam menjalankan 
kegiatannya untuk 
mencapai tujuan 
perusahaan. Oleh 
karenanya, setiap fungsi di 
perusahaan membutuhkan 
pengetahuan dan 
ketrampilan dalam 
membuat budget dan 
planning.   
Pelatihan ini menyajikan secara 
menyeluruh proses penyusunan budget 
dan sistematikanya melalui pendekatan 
aplikatif serta kaitannya dengan strategi 
dan tujuan perusahaan. Disamping itu 
pelatihan ini juga akan membekali 
peserta dengan ketrampilan dalam 
menggunakan budget sebagai dasar 
penilaian kinerja.  

Tujuan & Manfaat Workshop 

A. Memberikan pemahaman tentang 
tujuan makna budget dan 
planning  

B.  Memahami faktor-faktor yang 
perlu diperhatikan dalam 
membuat budget dan planning 

C. Membekali teknik dalam 
mengkaitkan budget dengan 
strategi dan tujuan perusahaan 

D.  Memahami bagaimana budget 
sebagai salah satu tolak ukur 
penilaian kinerja  

Metode Pelatihan 

Pelatihan menggunakan metode 
ceramah dalam memahami konsep, dan 
latihan/studi kasus dalam mendalami 
teknik aplikasinya.  

Siapa yang Menjadi Peserta? 

Workshop ini diselenggarakan untuk 
praktisi manajemen non budget 
specialist yang ingin mendapatkan 
pengetahuan yang lengkap mengenai 
pembuatan budget dan plan serta para 
managers atau staf finance yang ingin 
menyegarkan pengetahuannya. 

 

Pokok-Pokok Bahasan 
I. Pemahaman dasar mengenai budget dan arti 

pentingnya budget 
II. Elemen dari Budget 
III. Keterkaitan antara visi, eksternal faktor, strategi, 

inisiatif dan budget 
IV Delapan langkah sederhana dalam pembuatan 

budget   
V.  Membuat Budget Production 
VI. Membuat perencanaan Project dan Budgeting 
VII.  Membuat budget spending setiap departement 
VIII. Membuat Format Budget dan Plan 
IX. Membuat Proforma Laporan Keuangan 
X.  Menyiapkan presentasi budget 
XI. Menilai kinerja berdasarkan budget 
XI. Studi Kasus  
 
 
Related Topics:  
BePRO201 The Essentials of Corporate Budgeting 
BePRO210 Developing Budget Using MS Excel 
BePRO304 Fundamentals of Finance & Accounting for 

Non Finance 
BePRO308 Fundamentals of Corporate Finance  

 

Your Schedule Location Investment/ 
Person*) 

February 19-20,2018 Jakarta IDR 4.950.000 

April 09-10,2018 Yogya IDR 4.950.000 

Jun 27-28,2018 Jakarta IDR 4.950.000 

August 13-14,2018 Bandung IDR 4.950.000 

Oct 23-24,2018 Jakarta IDR 4.950.000 

Dec 03-04,2018 Bandung IDR 4.950.000 

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation 

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan: 

Jakarta: 47th-50th  Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1 
Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel Group atau hotel 
lainnya di Jakarta;  

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;  

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau hotel 
lainnya. 

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya. 

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui 
undangan seminar. 
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk 
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang, 
Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi 
yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal 
jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka 
keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak 
untuk mendapatkan solusi terbaik. 

Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul training, 
jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang tercantum di atas 
silahkan hubungi Marketing Staf kami melalui tel: 021-
22974639; HP/SMS:081386451147, 0857-7987-7879; 
WA:08815608163 atau email: info@beproseminar.co / 
beproseminars@gmail.com     

 


