LEADERSHIP, TEAM BUILDING &
MOTIVATIONAL PROGRAM
Latar Belakang
Persaingan bisnis global dengan intensitas yang demikian tingginya saat ini menuntut setiap
perusahaan untuk senantiasa melakukan upaya-upaya yang pro-aktif agar tetap dapat eksis dan
meraih/mempertahankan pasar.
Untuk itu perusahaan harus mampu merespon dan
mengimplementasikan apa yang dikenal dengan continuos improvements, customer value
approach dan organizational system (cross functional approach dan employee empowerment).
Perusahaan juga dituntut untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya termasuk sumber
daya manusia. Hal ini hanya dapat diaplikasikan apabila sumber daya nya memiliki pola pikir (mind
set) bahwa mereka bekerja dalam suatu mata rantai yang tidak terputuskan antara departemental
atau fungsi yang ada. Kinerja satu department akan mempengaruhi departemen yang lain dan
perusahaan secara menyeluruh. Disinilah setiap individu perusahaan harus disadarkan bahwa salah
satu kata kunci dalam meraih sukses adalah Teamwork dan keutuhan serta ketangguhan suatu
Teamwork ditentukan oleh LEADERSHIP.
Atas dasar pemahaman itu, CareerTrack Training merancang sebuah program pelatihan yang
disebut LEADERSHIP, TEAM BUILDING, & MOTIVATIONAL PROGRAMS, sebuah proses
pelatihan terintegrasi yang efektif untuk membangkitkan leadership skill, merubah pola pikir,
attitude dan behavior dari seluruh team member dan team leader melalui experiential learning
proses. Experiential learning ini merupakan proses pelatihan melalui simulasi dan exercise dimana
setiap bagiannya memiliki pembelajaran tersendiri yang dapat meningkatkan teamwork skills dan
sinergi dalam tim.
Tujuan
1. Membangun pola pikir dan perspektif tentang arti pentingnya leadership dalam team work dan

value chain

2. membangun rasa percaya diri untuk dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan, tim-nya
dan diri sendiri
3. Membangun sebuah tim yang memiliki fighting spirit dan determinasi yang tinggi serta
4. Membangun team leader yang tangguh dalam menghadapi tantangan, persaingan, dan
memenangkan pasar
Metode Pelatihan
Program pelatihan ini memiliki metoda pelatihan seperti :
1. Experiential learning process. Seluruh peserta
akan terlibat secara aktif dalam kegiatan
simulasi baik indoor dan outdoor, dimana
setiap simulasi tersebut memiliki nilai
pembelajaran
tersendiri
yang
dapat
membangun
interpersonal
skills
dengan
memfokuskan kepada listening skills diantara
tim member, emphatic skills, respect to others,
dan handling conflicts yang biasanya terjadi
dalam dinamika kelompok. Serta bagaimana membangun tim yang solid yang memiliki
daya juang dan determinasi yang tinggi.
Pada setiap akhir simulasi, semua peserta akan terlibat dalam processing feedback session
dimana para peserta diajak untuk mengambil pelajaran dari simulasi dan bagaimana
menerapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari
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2. Professional instructors akan memberikan the concept of team building dalam interaktif
kelas untuk memperkuat experiential learning process.
3. Proses
pembelajaran
nilai-nilai
“leadership” dan “the winning team”
melalui film motivasi yang akan
dilanjutkan dengan diskusi kelompok
yang akan difasilitasi oleh fasilitator
yang professional dan berpengalaman.
4. Kelompok diskusi yang melibatkan tim
leader dan member untuk menyatukan
harapan dan komitmen bersama.
5. Sesi
reflection
(renungan)
dan
contemplation (pemahaman) dimana para peserta diajak untuk memahami visi hidupnya
dan kaitannya dengan tujuan perusahaan
6. Pada akhir proses pelatihan, seluruh peserta akan diajak secara bersama-sama sebagai
sebuah tim yang besar untuk mengerjakan sebuah tugas atau simulasi bersama.
7. Program pelatihan akan ditutup dengan mengajak para peserta untuk secara aktif
menentukan komitmen yang akan dilakukannya setelah pelatihan ini dan kembali ke dunia
pekerjaannya.
8. Kami juga menyadari bahwa pelatihan yang efektif
harus diadakan dalam atmosfir yang kondusif dan
positif, oleh karenanya pelatihan ini didesain dengan
interaktif dan FUN dengan diselingi oleh energizing
activities dan attractive games
PROGRAMS
Duration : 2 days (14 jam efektif )
Paket I

= Rp25.000.000,00/group max 10 orang/group

Paket II = Rp30.000.000,00/group max 15 orang/group
Paket III = Rp35.000.000,00/group max 20 orang/group
Bila lebih dari jumlah paket tersebut, biaya tambahan per peserta Rp.1.000.000,00
Biaya sudah termasuk penginapan, lokasi/area pelatihan, dan konsumsi selama pelatihan
berlangsung
INFORMATION
Untuk informasi yang lebih detail, silahkan hubungi : Sdri. Yuni melalui telepon (021)2525-175
SMS/Mobile: 0811-959-1124 atau melalui email: info@careertrack.training /
careertrack.training@gmail.com
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