
5 - 8 Desember 2022 

Mengembangan bakat kepemimpinan dan

manajemen Anda serta mengenal kecenderungan

kepribadian agar mampu memotivasi staf dan

menghadapi tantangan dalam mengelola tim dan

organisasi.



Kenali diri Anda sebagai pemimpin dan manajer.

Kualitas jati diri Anda.

Kepemimpinan dalam organisasi

Kompetensi pemimpin dan manajer.

Berbagai gaya kepemimpinan dalam mengelola staf.

Memimpin dan mengelola tim.

Memberi umpan balik dan coaching.

Mengelola konfik di tempat kerja.

Mengembangkan rencana pribadi dan bakat kepemimpinan Anda.

Kepemimpinan yang baik, dibanding manajemen operasional, semakin

dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam pengembangan

organisasi dan masyarakat. Hal ini juga menjadi latar belakang mengapa topik

kepemimpinan dan manajemen semakin diminati baik oleh organisasi-organisasi

yang bergerak di sektor pembangunan maupun di dunia bisnis swasta. Pelatihan

ini akan berfokus pada kepemimpinan dalam organisasi; dan khususnya ‘soft

skills’ dari pengelolaan Sumber Daya Manusia. Pemimpin dan Manajer yang

sukses dapat mengenali dan mengerahkan bakat orang yang bekerja

dengannya. Kemampuan Anda untuk memimpin dan menginspirasi individu dan

tim serta menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi merupakan faktor

penting dalam mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi yang diinginkan. 

Tujuan Pelatihan 

Pada akhir pelatihan ini Anda akan lebih mengenal kepribadian Anda, bisa

merefleksikan gaya kepemimpinan pribadi yang paling cocok untuk Anda, yang

memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan bakat manajemen dan

kepemimpinan Anda. Meningkatkan pemahaman keberagaman dalam tim dan

isu budaya dalam memimpin. Anda akan meningkatkan pemahaman Anda

tentang kepemimpinan, tren baru dalam kepemimpinan, kualitas pemimpin dan

tantangan serta hambatan dalam memimpin dan mengelola individu serta tim.

Topik Utama

Latar Belakang



Pembukaan dan Perkenalan 
Mengenal kecenderungan diri Anda (CAPS)
Jari diri dan sandungan (Kuadran Jati Diri)
Perkembangan pendekatan kepemimpinan (transformational & agile leadership)  

Model Kepemimpinan & Budaya Kepemimpinan Dlm Organisasi
Peran Serta Kompetensi Pemimpin & Manajer
Memberi Umpan Balik & Appreciative Inquiry
Motivasi & Penghargaan Untuk Staf

Kepemimpinan Dalam Tim & Dinamika Tim
Mengelola Konflik Di Tempat Kerja
Komunikasi & Sensitifitas Multikultural 
Beberapa Teknik & Metode Pengambilan Keputusan

Pengembangan Diri & Membangun Kebiasaan Yang Efektif 
Keterampilan Presentasi & Rencana Pengembangan Diri
Evaluasi Pelatihan & Penutupan
Jalan-Jalan & Makan Malam Bersama

Hari pertama: 5 Desember 2022

Mengenal Diri Anda & Perkembangan Pendekatan Kepemimpinan

Hari kedua: 6 Desember 2022

Kepemimpian Dalam Organisasi & Kompetensi Pemimpin/Manajer

Hari ketiga: 7 Desember 2022

Memimpin Staf/Tim & Komunikasi

Hari keempat: 8 Desembet 2022

Pengembangan Diri & Bakat Anda

Waktu mulai harian: 09:00 WITA 

Jadwal Pelatihan

Pembelajaran Interaktif selama 4 Hari di Bali



Profil peserta

Pelatihan ini diselenggarakan khusus bagi para pemimpin dan manajer tingkat
menengah serta mereka yang ingin menjadi manajer tingkat atas, manajer
SDM, pemimpin tim yang bertanggungjawab untuk mengarahkan, membimbing,
dan mengawasi staf maupun sebuah tim professional. Anda akan dimotivasi
untuk memperbaiki gaya kepemimpinan dan manajemen Anda dalam rangka
meningkatkan kinerja tim Anda dan menghadapi tantangan dalam memimpin.

Pendaftaran & pembayaran 3 bulan sebelum tanggal pelatihan mendapatkan
harga early bird.
Alumni pelatihan MDF dalam jangka waktu 2 tahun sejak pelatihan
sebelumnya mendapatkan diskon 10%.
Diskon khusus bagi NGO lokal (Organisasi Masyarakat Setempat) dengan
syaratdan ketentuan yang berlaku.
Baca lebih lanjut tentang kebijakan pembatalan, persyaratan visa, dan
asuransi kami di halaman  Frequently Asked Questions.

Syarat dan Ketentuan

Setelah menyelesaikan kursus Pelatihan Kepemimpinan & Mengelola SDM, dan
tingkat kehadiran di atas 75%, serta partisipasi aktif selama pelatihan, MDF Training
& Consultancy akan memberi Anda sertifikat penyelesaian. 

Sertifikat

Kursus ini menanamkan pemikiran terkini tentang pembelajaran; gagasan
bahwa belajar tidak hanya terjadi di kelas tetapi paling efektif di antara teman
sebaya dan di tempat kerja. Oleh karena itu, kami fokus pada campuran teori
dan praktik, dalam kelompok dan individu.
Anda akan bekerja pada tujuan pembelajaran individu Anda dan realitas kerja
Anda sendiri akan dicerminkan terhadap kasus dan teori lain. Selama seluruh
lintasan, pelatih tersedia untuk umpan balik dan menjawab pertanyaan,
terutama selama hari-hari pelatihan. Ketika pelatihan dan saran tambahan
diperlukan, Anda dapat mendiskusikannya dengan para pelatih.

Metode pembelajaran

https://www.mdf.nl/faq


Testimoni

Para peserta kami berasal dari:

Pelatihan yang sangat bagus

untuk diikuti oleh para pemimpin,

yang mengharapkan perubahan ke

arah yang lebih baik

Peserta Pelatihan LPM, 2018

Pelatihan yang diberikan MDF

sangat sangat interaktif, dimana

seluruh peserta dilibatkan dan

berpartisipasi dengan aktif

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan di KPHL Keerom, 2022



Rini Marien

Pendaftaran

Buka sampai 28 November 2022
MDFPI@mdf.nl

Biaya
Rp 11.200.000 (+ PPN 11%)

5  s/d 8 Desember 2022
Dates 

MDF TRAINING & CONSULTANCY
MDF Asia - Indonesia Ofiice
Jl. Bypass Ngurah Rai 379
Denpasar 80228, Indonesia

Tanya Pelatih!

RMA@mdf.nl

Diskon 10%
untuk MDF
alumni
1 peserta
GRATIS untuk
setiap
kelompok 6
pendaftaran
S&K berlaku 

Penawaran

spesial! 

DAFTAR DISINI!

https://lk.linkedin.com/in/zoelawsonnz
https://www.linkedin.com/in/rini-aziz-marien-25113053/
mailto:MDFPI@mdf.nl
mailto:rma@mdf.nl
https://www.mdf.nl/courses-categories/pelatihan-kepemimpinan-dan-mengelola-sdm
https://www.mdf.nl/courses-categories/pelatihan-kepemimpinan-dan-mengelola-sdm

