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Buildinng A Possitive, Motivate
M
d & Coopperativee Team
PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-5
50th Floor Wisma 46
Jl. Jen
nderal Sudirman Kav.1
Jakartta 10220

“Unite
ed We S
Stand,
Divide
ed We F
Fall!”

Tel
: +6221 574 8
8889
Fax
:+6221 574 88
888
SMS/W
WA : +62 8815608
8163

Apakah sek
kelompok indiividu membua
atnya
menjadi tim
m? Bagaimana
a kita mengub
bah grup
fungsional menjadi tim y
yang berfungs
si?
Apakah Anggota tim And
da berani berk
korban
untuk satu sama lain da n untuk tim?

Email
: info@careerrtrack.training
ertrack.training
Website : http://caree

Tentang CareerTraack‐Training

Pelatihan in
ni dirancang u
untuk staf pro
ofessional
perusahaan
n maupun insttansi pemerin
ntah agar
mampu bekerja sebagai team leader yang
efektif atau
upun anggota team yang
kooperatif. Disamping it u pelatihan in
ni juga
akan meng
geksplorasi da
an merubah ke
elompok
menjadi tim
m dengan pen
nekanan pada
pemahama
an peran, prefferensi dan ba
agaimana
pergeseran
n paradigma a
agar menjadi tim
t
dengan kin
nerja tinggi.

Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Pro
oesdeem Indonesia—lembaga
konsu
ultan manajemen
n yang sejak
tahun
n 1995 memfokus
skan
kegiattannya pada pen
nyelenggaraan
pelatihan profesional. Pelatihan yang
enggarakan oleh CareerTrack
disele
Training dan BeProfessionalTheClub
senan
ntiasa memaduka
an aktualitas
dan kualitas
k
kurikulum
m (modul)
pelatihan, pelayanan y
yang prima, dan
kapab
bilitas instrukturn
nya.

Ap
pa yang akan An
nda Pelajari:
1.

Mengapa Team work
• Team work
• Gaya berperrilaku terhadap anggota tim
• Gaya agresiff, gaya pasif dan kerja
k
sama tim

2.

Menciptakan lin
ngkungan yang positif bagi tim
• Tindakan poositif
• Bagaimana m
memberikan pujian untuk anggota tim
t
• Mengapa ang
ggota tim tidak memberikan pujian di
tempat kerjaa

3.

Mendengarkan untuk efektivitas
• Karakteristikk pendengar yang miskin
• Penghalang untuk mendengarrkan
dengar yang baik
• Menjadi pend

4.

Konflik Tim
• Menyerap krritik
• Menjelaskan
n kritik
• Reaksi yang khas saat dikritik
• Cara untuk m
memberikan kritik
k dalam cara yang lebih
baik

5.

KekuatanPersuaasi
• Persuasi
• Manfaat darii persuasi
• Bagaimana u
untuk membujuk anggota
a
tim lebih efektif

6.

Tujuan Tim
• Menetapkan tujuan yang 'Pintar'

Siapa yang sebaiknyaikut?
s
?
• Special wo
orkshop ini sanga
at direkomendasikan untuk
kandidat (staf professional yang akan dipro
omosikan
k
divisi, pen
ngawas, pemimpin tim dan
menjadi) kepala
staf profes
sional yang bekerrja dengan setida
aknya tiga
orang.

Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
Caree
erTrack dan BePR
RO senantiasa
mengacu pada perkem
mbangan
mutak
khir dalam penge
elolaan
perus
sahaan yang saatt ini berorientasi
kepad
da terciptanya go
ood corporate
goverrnance.

• Para pemimpin tim yang in
ngin meningkatka
an
kemampua
annya dalam me motivasi dan me
embangun
kerjasama
a yang solid.

Caree
erTrack dan BePR
RO sejak berdiri
tahun
n 1995 senantiasa
a berusaha
memp
pertahankan kualitas
profes
ssional training y
yang tinggi
denga
an menerapkan a
adanya check
dan control, sehingga professional
trainin
ng yang diseleng
ggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para
peserta
p
secara ko
omprehensif dan
dengan pendekata
an aplikatif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan
te
erhadap perkemb
bangan terkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh
para
p
instuktur yan
ng mumpuni
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b

Tujuan&Man
nfaat Pelatihan
Pelatihan ini akan
a
membantu setiap staf
perusahaan/instansi agar:
• Memaham
mi manfaat dan pe
entingnya kerjasama tim
bagi sebua
ah organisasi
• Mampu me
engambil peran a
aktif dan tanggun
ng-jawab
sebagai an
nggota ataupun ssebagai pemimpin
kelompok//tim
Setelahpelatih
handiharapkanpa
ara peserta akan:
• Mampu me
engidentifikasi da
an mempraktekk
kan metode
baru yang berhubungan de
engan orang lain yang
mempromosikan semangatt tim, kerjasama, dan
komunikas
si terbuka.

Jadwal Anda

IDR (000)
)

January 25-26, 20
017

Bandun
ng

3.950

March 15-16, 201 7

Jakarta

3.950

May 09-10, 2017

Bandun
ng

3.950

July 11-12, 2017

Jakarta

3.950

September 13-14,, 2017

Yogya

3.950

November 15-16, 2017

Jakarta

3.950

• Biaya tidak term
masuk pajak (PPN & PPh), akomodasi
dan transportasii

• Memiliki ke
eterampilan untu
uk mendengarkan
n secara
aktif.
• Belajar untuk mengambil u
umpan balik dari orang lain
tanpa men
njadi defensif ata
au marah.

Melalu
ui professional trraining,
Caree
erTrack dan BePR
RO dapat
memb
bantu perusahaan yang ingin
berke
embang ataupun memperkuat
ngan
posisi strategisnya den
memb
berikan expertis yang dapat
menin
ngkatkan kemam
mpuan dalam
• Mengelola
M
priorita
as secara efektif
• Membangun
M
buda
aya kerja yang
produktif
p
• Meningkatkan
M
job
b value
• Menyelaraskan
M
ke
emampuan
dengan perkemba
angan serta
kebutuhan
k
terkini
• Menciptakan
M
proses, dan
professional
p
terba
aik bagi
perusahaan.
p

• Memperole
eh keterampilan yang memungkinkan
tindakan positif
p
untuk diam
mbil pada masalah kinerja
kelompok tanpa menimbul kan konflik atau
keteganga
an.
• Belajar untuk memberikan kritik di jalan ya
ang
membantu
u individu dan ke
elompok kerja untuk
berkembang sebagai sebua
ah tim.
mum pelatihan inii akan membantu
u setiap
• Secara um
staf perusa
ahaan/instansi ag
gar memahami manfaat
m
dan pentin
ngnya kerjasama tim bagi sebuah
h
organisasi.
Metode Pela
atihan
• Pelatihan yang
y
akan dibaw
wakan oleh para instruktur
yang berpengalaman ini ak
kan disajikan dalam bentuk
kelas yang
g interaktif, role- play, studi kasus
s dan
experientia
al learning.

Web Service
S
Links:

www.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

• Diakhir sesi para peserta ju
uga akan diajak untuk

ni untuk
membuat action plan dari hasil pelatihan in
diterapkan
n dalam dunia ke
erjanya nanti.

Lo
okasi & Ketenttuan Pelaksan
naan:
Ja
akarta: 46th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jakarta Pusat, Sofyaan Hotel, ASTON Hotel
H
Group atau hotel
h
lainnya di Jakarta;
Ba
ali: B-Hotel atau h
hotel lainnya;
Ba
andung: KAGUM H
Hotel Group / AST
TON Hotel Group atau
ho
otel lainnya.
Yo
ogyakarta: ASTON
N Hotel Groups atau hotel lainnya.
Pe
erubahan lokasi/te mpat akan dikonfiirmasikan melalui
un
ndangan seminar.
Jumlah peserta miniimal (kecuali diten
ntukan lain) untuk
pe
elaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang,
o
Ba
andung 5(lima) oraang, Jakarta 3(tiga
a) orang sesuai
ko
onfirmasi yang kam
mi terima seminggu sebelum pelaksa
anaan.
Da
alam hal jumlah peeserta kurang dari ketentuan minim
mal
tersebut maka kepu
utusan pelaksanaannya dapat dibicarrakan
ke
edua belah pihak u
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Bila Anda mengingin
nkan judul training
g, jadwal dan lokas
si yang
be
erbeda dengan yan
ng telah ditentukan di atas silahkan
hu
ubungi Service Cen
nter kami melalui Tel:
T
021-574-88
889,
Fax: 021-574-8888,, HP/SMS/WA: 088
815608163, atau
em
mail:info@careertra
rack.training atau
careertrack.indonesiia@gmail.com
Pelatihan
P
ini dapat di-ccustomized sesuai keb
butuhan perusahaan Anda
A
bila
di
diselenggarakan dalam
m bentuk inhouse train
ning atau
kelas khusus
s dengan minimal lima
a peserta
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