
#CareerTrack-002 

 Human Resources Management 
PT. Proesdeem Consulting Services 
(Proesdeem Indonesia) 

46th-48th Floor Wisma 46 

Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 

Jakarta 10220 

 
Tel : +62 21 574 8889  

Fax : +62 21 574 8888 

WA : 08558080790 

HP+SMS : 081217809900 
PIN BBM : B3THEPRO  

Email : careertrack.indonesia@gmail.com 

Website : http://careertrack.training   

 
Tentang CareerTrack-Training® 

CareerTrack-Training® dan 

BeProfessionalTheClub® adalah divisi 

pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem 

Consulting Services (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.beproseminar.co.id   

www.lpai.co.id   
www.theitmp.com  

www.lpmsp.org  

www.proesdeem.co.id 

 

MEMAHAMI SECARA MENDASAR PERIHAL 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TIDAK 

SEKEDAR MEMBANTU LANCARNYA 

PENYELESAIAN TUGAS SEHARI-HARI, TAPI LEBIH 

DARI ITU AKAN MEMBERI ARAH BAGI 

PENGEMBANGANNYA DI MASA MENDATANG. 

Pengembangan SDM yang terarah dan terpadu 

dengan strategi pengembangan perusahaan secara 

keseluruhan adalah suatu tuntutan standar yang 

harus dipenuhi oleh penanggung-jawab SDM. Oleh 

sebab itu Divisi SDM haruslah menjadi suatu divisi 

atau departemen yang ‘belajar’ yang senantiasa 

dapat mengikuti perkembangan dan 

mengantisipasi tuntutan kebutuhan 

perusahaannya. 

Menyadari pentingnya pemahaman secara 

mendasar mengenai Manajemen SDM ini, maka 

CareerTrack Training merekomendasikan kepada 

rekan-rekan staf Divisi PSDM untuk mengikuti 

terlebih dahulu lokakarya Human Resource 

Management ini sebelum mendalami hal-hal yang 

bersifat strategis dan/atau teknis lainnya. Program 

ini akan menghantarkan Anda pada pemahaman 

yang lebih komprehensip terhadap peran dan 

tanggung-jawab Anda sebagai pengelola SDM 

perusahaan. 

Tujuan & Manfaat Pelatihan 

A. Meningkatkan pemahaman peserta akan 

tugas dan tanggung-jawabnya sebagai 

Staf/Oficer SDM perusahaan 

B. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

peserta dalam menjalankan tugasnya sehari-

hari 

C. Meningkatkan kemampuan peserta dalam 

menjalankan fungsi manajemen SDM secara 

efektif 

D. Secara umum pelatihan ini dimaksudkan 

untuk mengamankan investasi perusahaan di 

bidang pengembangan SDM secara umum 

Siapa yang Menjadi Peserta? 

Pelatihan ini penting diikuti oleh staf/officer Divisi 

PSDM dan Manajer PSDM yang ingin menyegarkan 

pemahaman atau menambah wawasannya dalam 

mengelola SDM perusahaan 

 

Apa yang akan Anda Pelajari: 

I. Overview Organisasi Perusahaan 

II. SDM Sebagai Asset Perusahaan  

III. Mengenal Fungsi Manajemen 

Perusahaan dan Posisi Manajemen SDM 

IV. Peran dan Fungsi Manajemen SDM 

V. Fungsi Rekruitmen dan Prosedur Seleksi 

VI. Membuat Uraian dan Spesifikasi Jabatan 

VII. Prinsip dan Tujuan Penilaian Kinerja 

VIII. Prinsip dan Tujuan Pengembangan 

Profesi 
 

Jadwal Anda IDR (000) 

January 13-14, 2020 Jakarta 4.950 

March 23-24, 2020 Bandung 4.950 

May 13-14, 2020 Jakarta 4.950 

July 09-10, 2020 Yogya 4.950 

September 29-30, 2020 Jakarta 4.950 

November 19-20, 2020 Bandung 4.950 

 Biaya tidak termasuk pajak (PPN & PPh), akomodasi 
dan transportasi 

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: 021-22974639; 

HP/SMS/WA:08558080790 atau email: 

careertrack.indonesia@gmail.com 

 

Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan 
perusahaan Anda bila diselenggarakan  

dalam bentuk inhouse training atau kelas khusus 

minimal lima peserta 
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