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TentangBeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan CareerTrackTraining® adalah
divisipelatihanmanajemen dari
PT.Proesdeem Indonesia—
lembagakonsultanmanajemen yang sejak
tahun 1995 memfokuskankegiatannya
pada
penyelenggaraanpelatihanprofesional.
Pelatihan yang diselenggarakanoleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub
senantiasamemadukanaktualitas dan
kualitaskurikulum (modul) pelatihan,
pelayanan yang prima, dan
kapabilitasinstrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakanoleh
BePRO dan CareerTrack
senantiasamengacu pada
perkembanganmutakhir dalam
pengelolaanperusahaan yang saat
iniberorientasikepadaterciptanyagood
corporate governance.
BePRO dan CareerTrack sejakberdiri tahun
1995
senantiasaberusahamempertahankankuali
tas professional training yang tinggi
dengan menerapkanadanya check dan
control, sehingga professional training
yang diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskanterhadap solusi yang
spesifik dan
relevanterhadapperkembanganterkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis
Melalui professional traning, BePRO dan
CareerTrack dapat membantu perusahaan
yang ingin berkembang ataupun
memperkuat posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam
• Mengelolaprioritassecaraefektif
• Membangunbudaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskankemampuan dengan
perkembangansertakebutuhanterkini
• Menciptakan proses, dan professional
terbaik bagiperusahaan.
Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

Project Management for HR Professionals
Peran HR Profesional dalam beberapa tahun
terakhir telah berkembang jauh dari hanya
berfungsi sebagai pendukung administratif. HR
Departemen telah menjadi bagian integral dari
proses perencanaan strategis. HR Specialist
memainkan peran sentral dalam pemberdayaan
Functional/Project Managers dan juga mengelola
HR Projects mereka sendiri, seperti New Software
HR / System, Implementasi HRIS, HR Project
dalam proses Akuisisi & Merger, Staf Sourcing dan
Reallocation. HR Projects juga mencakup inisiatif
baru atau program perubahan seperti misalnya:
large scale recruitment and/or downsizing; total
rewards, succession planning, leadership
development,incentive compensation,
performance management, employee and
executive compensation, jobevaluation, health
and safety, dealing with human resource
implications of mergers/acquisition/divestitures
dan a wide range of other human resources areas
dan seterusnya.

Siapa yang Harus Hadir

Semua Proyek tersebut memiliki keterbatasan
dalam Waktu, Anggaran, Kualitas dan Sumber
Daya. Oleh karena itu, HR Profesional perlu untuk
terus mempertajam Keterampilan Project
Management mereka, yang sangat penting untuk
keberhasilan Proyek dan Organisasi secara
keseluruhan.

Pokok‐PokokBahasan:
1. Project Management Framework
2. Project Life Cycle
3. Major HR Activities
4. Identifying Major Stakeholders
5. Project Scope Management
6. Project Time Management
7. Project Cost Management
8. Project Quality Management

Pelatihan ini align/selaras dengan *PMBOK ©
Guide 5thedition 2013 (THE NEWEST PMBOK).
PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
yang dikeluarkan oleh PMI (Project Management
Institute).
Melalui Group Discussion, Workshop dan studi kasus
HR‐related Project, Para peserta akan diperkenalkan
dengan metode yang teruji untuk merencanakan dan
mengelola HR Projects dengan sukses. Selanjutnya,
Para peserta akan memperkaya pemahaman mereka
tentang bagaimana berkontribusi bagi keberhasilan
Proyek lain dalam Organisasi.
TujuanPembelajaran
•
•
•
•
•
•
•

•

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 alternative proyek yang layak
sehubungan dengan bahan, proses, dan
perkakas
Menganalisis pilihan membuat‐membeli dan
membeli‐menyewakan dan membuat
keputusan berdasarkan pada strategi keuangan
terbaik.

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 non‐teknik, termasuk
pemasaran dan manajemen umum, akan mendapatkan
keuntungan dari pengenalan perspektif rekayasa.
Manfaat Pelatihan
•

Para peserta akan mendapatkan SOFTCOPY HR‐RELATED PM
TOOL KIT terdiri dari Bahan Belajar, Referensi, Proses dan
Template yang Ready‐To‐Use, Contoh Studi Kasus Project
plus HR‐related Project

•

Trainer berpengalaman dan pemegang sertifikasi
International bidang Project Management akan
membimbing peserta dalam Sesi Studi Kasus menggunakan
Pendekatan Hands‐on

•

Para Peserta akan mendapatkan keterampilan
menggunakan Microsoft Project 2007/2010 dalam waktu
singkat di bawah bimbingan trainer yang berpengalaman,
ramah, dan trampil.

_______________________________________________
Related Topics:
Managing Enterprise‐wide Project
Best Practices for the Multi‐Project Manager
Effective Leadersship in Project Management
Project Risk Management
Investment/
Your Schedule
Location
Person *)
February 21‐23, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

April 11‐13, 2017

Yogya

IDR 6.750.000

June 07‐09, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

August 21‐23, 2017

Bandung

IDR 6.750.000

October 11‐13, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

December 05‐07, 2017

Bandung

IDR 6.750.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation
Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman Kav.1−
Jakarta Pusat, 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: 021-574-8889,
Fax: 021-574-8888, Mobile Phone/SMS/WA: 08815608163
atau email:info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com
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