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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan
CareerTrack-Training® adalah divisi
pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem
Indonesia—lembaga konsultan
manajemen yang sejak tahun 1995
memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub senantiasa
memadukan aktualitas dan kualitas
kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan
yang prima, dan kapabilitas
instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang
saat ini berorientasi kepada terciptanya
good corporate governance.
CareerTrack dan BePRO 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 traning, 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

1. The First Steps
- Introduction
- Start with Strategic Planning
- The Sales Forecast

Perencanaan keuangan adalah proses yang
berkesinambungan dari memimpin dan
mengalokasikan sumber daya keuangan
untuk memenuhi strategic goals dan
objective perusahaan. Output dari
perencanaan keuangan mengambil bentuk
anggaran. Bentuk yang paling banyak
digunakan dari anggaran adalah ProForma
atau Budgeted Financial Statements.
Landasan untuk Budgeted Financial
Statements adalah Detail Budgets. Detail
Budgets termasuk perkiraan penjualan,
prakiraan produksi, dan perkiraan lain dalam
mendukung Financial Plan. Secara kolektif,
semua anggaran‐anggaran tersebut disebut
sebagai Master Budget.
Kursus ini menyediakan pemahaman
mendasar tentang bagaimana
mempersiapkan rencana keuangan (laporan
keuangan dianggarkan) dengan
menggunakan aplikasi MS Excel secara
maksimal. Kursus ini juga akan membahas
beberapa masalah yang terkait dengan
penganggaran bersama dengan "best
practices" dalam penganggaran.
TujuanPelatihan
1. Memahami analisa financial seperti analisa
laporan keuangan hingga menilai bonds
2. Memahami teknik aplikatif dalam melakukan
analisa dengan excel
3. Mengoptimalkan analisa keuangan dengan
fasilitas skenario
4. Memahami cara mudah penyajian laporan dalam
bentuk graphic, table dan sebagainya
Metode
Pelatihan ini akan menggunakan metode workshop
dimana para peserta akan secara langsung diberi
kesempatan mengaplikasikan cara-cara melakukan
analisa keuangan dengan menggunakan program
aplikasi Microsoft Excel. Untuk memudahkan proses
belajar tersebut setiap peserta diharapkan
membawa laptop masing-masing.
Siapa yang Menjadi Peserta?

- Percent of Sales
2. Detail Budgets
3. Budgeted Financial Statements
- The Cash Budget
- Summary of the Budgeting Process
4. Additional Concepts in Budgeting
- Quantitative and Qualitative Techniques
- Smoothing out the Numbers
- Regression Analysis
- Sensitivity Analysis
- Financial Models
5. Making the Budgeting Process Work
- Automate the Process
- Ten Best Practices in Budgeting
6. Exercises

Related Topics:
BP-305
BP-210
BP-805
BP-204

Financial Statement Analysis
Developing Budget Using MS Excel
Managing Project Using Microsoft Project
Strategic Business & Financial Analysis

Your Schedule

Location

Investment/
Person*)

January 09-10, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

March 23-24, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

May 15-16, 2017

Yogya

IDR 4.500.000

July 25-26, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

Sept 13-14, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

November 09-10, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta 10220, ASTON Hotel Group atau hotel
lainnya;
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.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan
lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di
atas silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel:
021-574-8889, Fax: 021-574-8888, SMS/WA:
08815608163 atau email: info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com

Pelatihan ini dapat diikuti oleh staf profesional
bidang finance/acconting yang ingin memiliki
ketrampilan yang mendasar dalam mengaplikasikan
MS Excel secara maksimal untuk menunjang
terlaksananya pekerjaan sehari-hari khususnya yang
berkaitan dengan analisa laporan keuangan
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