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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan CareerTrackTraining® 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

Leading Finance and Accounting Department
Workshop Description
Finance merupakan fungsi yang unik dan
diharapkan menjadi Business Partner yang
strategis bagi perusahaan. Finance, dalam skala
apapun, harus dapat dan ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan baik yang bersifat tactical
maupun strategic.
Seorang leader di finance dituntut untuk dapat
membawa tim-nya menjadi bagian yang
terintegrasi dengan strategic team members,
membangun winning team, mempertahankan
independent view serta internal control yang
efektif. Selain itu, finance tim diharapkan berperan
sebagai advisor dan mengakomodasi kebutuhan
executive director dan departemen lain.

4.

Membangun finance dan accounting menjadi
tim yang adaptive
• Mengelola system yang adaptive yang
berorientasi terhadap customer
• Cycle planning
• Focus accountability
• Mengelola akses terhadap sumber yang
dibutuhkan

5.

Oleh karenanya seorang leader di finance dan
accounting tidak hanya harus memiliki kemampuan
teknis tetapi juga leadership. Kemampuan
leadership ini akan berbeda dengan leadership di
department lain, karena permasalahan dan
karakter tim finance sangatlah berbeda.

Membangun tim finance dan accounting
sebagai
• Master of measurement
• Regulatory of risk
• Master Cost reduction

6.

Membangun tim finance dan accounting
sebagai Champion of change

TUJUAN PELATIHAN

7.

Meningkatkan kemampuan komunikasi,
delegasi, leadership, dsb.

a. Memahami permasalah laten di finance dan
accounting
b. Memahami bagaimana teknik mengurangi arus
informasi yang dibutuhkan dan mengelola
sistem dan
c. Secara keseluruhan pelatihan ini akan
meningkatkan kemampuan peserta dalam
membangun tim finance dan accounting sebagai
Champion of change
Pokok-pokok bahasan
1.

Why finance is unders pressure
Memahami tipikal permasalah yang selalu ada
di finance dan accounting

•
•
•
•
•
2.

Too much detail and complexity
Lack of understanding the business
To many measures (to many reports)
Lack of risk management expertise
Lack of analytical skills

Freedom Fighter
Bagaimana finance dan accounting dapat
mengurangi tingkat kompleksitas dan
pekerjaan detail sehingga dapat memiliki
ruang untuk proses analisa

• Mengelola informasi dan mencegah

overload
• Menyederhanakan system dan report
• Focus on truth & transparency
• Mengelola perangkat dan sistim yang
dibutuhkan
3.

Meningkatkan peran sebagai Analyst dan
Advisor
Memahami strategi finance dan accounting
agar dapat meningkatkan kemampuannya
sebagai analyst dan advisor yang selalu
dibutuhkan.

•
•
•
•

Membangun tim yang kompeten
Membangun keahlian berkomunikasi di tim
Meningkatkan fungsi control yang efektif
Effective decision support

Related Topics:
BP-203 Financial Control Management
BP-109 Moving from an Operational Manager to a
Strategic Thinker«
BP-214 The Controllers Workshop«
BP-217 Advanced Strategies for Controllers

Your Schedule

Location

Investment/
Person*)

February 23-24, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

April 11-12, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

June 05-06, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

August 21-22, 2017

Yogya

IDR 4.500.000

Oct 11-12, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

Dec 05-06, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, 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: 021574-8889, Fax: 021-574-8888, SMS/WA: 08815608163
atau email: info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com
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