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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 

 

 

Dalam iklim bisnis yang serba cepat saat ini, 

sangat penting bahwa keputusan dibuat 

secara cepat dan akurat. Kekuatan dari 

Microsoft Excel dapat digunakan untuk 

menganalisis masalah bisnis, 

mengidentifikasi solusi dan membuat 

keputusan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. 

 

Dalam kursus/workshop ini, Anda akan 

belajar bagaimana menggunakan teknik-

teknik advanced Excel untuk membangun 

spreadsheet canggih. Anda akan belajar 

bagaimana melakukan "what-if" analysis, 

menerapkan fungsi, memanipulasi Pivot 

Tables dan menyajikan hasil Anda untuk 

membuat keputusan yang lebih baik untuk 

perencanaan, penganggaran dan banyak 

lagi. 

 
Siapa yang Seharusnya Hadir 
 
Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi setiap 

orang yang membuat keputusan bisnis 

berdasarkan data. Peserta diharapkan sudah 

memiliki pengalaman dengan Excel 

walaupun pada tingkat introduction, dan 

membawa laptop (bukan netbook) pada 

saat workshop. 

 
Apa Manfaat yang akan Anda Peroleh: 

Selama workshop ini peserta akan 

mendapatkan latihan langsung secara 
ekstensif−praktis menggunakan Excel, 

termasuk: 

• Melakukan perhitungan statistik dan 
keuangan 

• Mengurangi spekulasi dengan 
"bagaimana-jika" analisis 

• Menerapkan teknik konsolidasi 

• Meringkas data yang terdapat dalam 
lembar kerja 

• Menentukan kombinasi terbaik dari nilai-
nilai untuk memecahkan masalah bisnis 
yang kompleks 

• Memproyeksikan tren bisnis 

• Membuat laporan interaktif data dengan 

 Pivot Tables 

• Mengembangkan macro untuk 
menyederhanakan analisis data 

 Mempresentasikan hasil Excel Anda 

Apa yang akan Anda Pelajari: 

 

Business Solution and Excel 

 Overview of Excel features 

 Incorporating Excel into the decision making 

process 

 Designing effective worksheet models 

Analyzing and Dechipering Data 

 Evaluating data with Excel function 

 Optimizing solution with “what-if” analysis 

Charting Your Business Future 

 Interpreting data with charts  

 Performing trend analysis 

Summerizing Business Information 

 Organizing information 

 Consolidating range 

Formulating Decision from Database Information 

 Distilling lists for data analysis 

 Defining subsets of data of Microsoft Query  

 Condensing and refining data with PivotTable and 

PivotCharts 

Automating Excel Usage 

 Recording and excuting macros 

 Recognizing the code behind the macro 

Presenting and Reporting Data 

 Assembling reports 

 Deploying web reports 

 

Jadwal Anda IDR (000) 

Februari 03-04, 2020 Bandung 4.950 

April 13-14, 2020 Jakarta 4.950 

Juni 25-26, 2020 Bandung 4.950 

Agustus 03-04, 2020 Jakarta 4.950 

Oktober 27-28, 2020 Yogya 4.950 

Desember 15-16, 2020 Jakarta 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:0855-8080-790 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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