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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub dan CareerTrackTraining® 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® & CareerTrackTraining® 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.

Fundamentals of Cost and Finance for Engineers
Dalam lingkungan perusahaan yang
menghadapi penyusutan anggaran saat
ini, tuntutan pengurangan biaya
struktural, berbagi desain global/jasa
dan tekanan harga, sangat penting
bahwa insinyur memiliki pengetahuan
tentang prinsip-prinsip rekayasa
ekonomi.
Untuk memahami kelangsungan hidup
ekonomi dari keputusan engineering,
insinyur harus menemukan
keseimbangan yang tepat antara
alternatif desain, biaya yang
dihasilkan, dan dampak pada
perusahaan mereka. Seminar ini
memperkenalkan peserta dengan
konsep-konsep biaya, keuangan dan
ekonomi serta aplikasinya dalam
produk dan jasa.
Pelatihan ini juga akan menyediakan
informasi praktis yang akan membantu
Anda dalam memaksimalkan efisiensi
dari sebuah perspektif maupun dari sisi
ekonomi.
Catatan:Peserta diminta untuk membawa kalkulator
bisnis/ilmiah untuk seminar ini.

Tujuan Pembelajaran

1.
2.

Process & Responsibility for Determining Cost
Understanding Finance and Accounting Basics
 Finance and accounting terminology
 Financial statements (Balance sheets, Income
statements, Cash flow statements)
 Ratios: finance and performance
 Sources of capital
 Allocation of capital

3.

Time Value of Money and Decision Making
 Interest: simple and compounded
 Inflation
 Worth: present and future values
 Return On Investment

4.
5.

Benchmarking
Cost Impact on the Enterprise
 Cost of capital
 Cost of Ownership
 The influence on tax obligations

6.

Make-Buy and Buy-Lease Decisions
 Cost (Capital , Manufacturing, Productivity)
 Responsibilities for capital
 Replacement or repair

7.

Elements of the Production Process
 Costs (Material, Labor, Overhead)
 Pricing influences (Quality, Competition)

8.

Costing Strategies

9.

Determining costs (Direct/Indirect)

10. The Breakeven Relationship
11. Cost Control Alternatives

Dengan menghadiri seminar ini, Anda akan
dapat:


Membuat dan membenarkan keputusan
keuangan dengan menggunakan prinsip
ekonomi yang sehat



Gunakan strategi ekonomi saat ini
untuk mengurangi biaya dan
meningkatkan produktivitas



Perkiraan modal dan biaya produksi
atau jasa





Mengidentifikasi hubungan antara biaya
langsung dan marjinal dalam proses
pengambilan keputusan
Menjalankan strategi untuk alokasi
sumber daya dan langkah-langkah
pengendalian biaya



Mengidentifikasi alternatif proyek yang
layaksehubungan dengan bahan,
proses, dan perkakas



Menganalisis pilihan membuat-membeli
dan membeli-menyewakan dan
membuat keputusan berdasarkan pada
strategi keuangan terbaik

Siapa yang Harus Hadir



Web Service Links:

www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

What You Will Learn



Seminar ini akan menguntungkan
insinyur yang memiliki tanggung jawab
dalam pengembangan, pembuatan,
pemeliharaan, penelitian, desain produk
dan proses, program dan manajemen
proyek, pemecahan masalah, dan
manajemen bahan.
Selain itu, individu dari disiplin nonteknik, termasuk pemasaran dan
manajemen umum, akan mendapatkan
keuntungan dari pengenalan perspektif
rekayasa.

12. Case Study

Related Topics:
Managing Enterprise-wide Project
Best Practices for the Multi-Project Manager
Effective Leadersship in Project Management
Project Risk Management

Your Schedule

Location

Investment/
Person *)

February 17-18, 2020

Yogya

IDR 4.950.000

April 07-08, 2020

Jakarta

IDR 4.950.000

June 17-18, 2020

Bandung

IDR 4.950.000

August 27-28, 2020

Jakarta

IDR 4.950.000

October 05-06, 2020

Bandung

IDR 4.950.000

December 17-18, 2020

Jakarta

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 kami melalui Tel: 02122974639; HP/WA:08558080790 atau email:
beproseminars@gmail.com
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