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Perusahaan saat ini tahu bahwa hasil bisnis yang 
semakin kuat terkait dengan kualitas "aset manusia." 
Bagaimanapun, oranglah yang memberi keunggulan 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas 
pangsa pasar dan membangun nilai perusahaan.

Namun bagaimana organisasi dapat mempersiapkan 
karyawan untuk memberikan kinerja puncak
dan menjaga tingkat keterlibatan mereka tetap
tinggi? Sebuah studi oleh Dale Carnegie Indonesia
menunjukkan hanya 29% karyawan Indonesia yang 
terlibat di mana 45% managers dan supervisor lebih 
terlibat dibandingkan dengan orang lain.

Pendekatan Fundamental Leadership Program yang 
transformational menggunakan dinamika tim dan
aktivitas dalam kelompok untuk membantu orang 
menguasai kemampuan yang diminta di lingkungan
bisnis yang sulit saat ini.  

Peserta belajar memperkuat hubungan interpersonal, 
mengelola stres, dan menangani kondisi tempat 
kerja yang cepat berubah. Mereka lebih mampu 
tampil sebagai komunikator yang persuasif, 
pemecah masalah yang kreatif dan pemimpin yang 
fokus. Terlebih lagi, orang lebih terlibat dan 
mengembangkan sikap bertanggung jawab yang 
memungkinkan mereka untuk memulai dengan 
penuh percaya diri dan antusiasme. 

Apakah pengalaman itu membuat perbedaan? 
Customers kami mengatakan ‘ya’.

Yang Disarankan Mengikuti Pelatihan Ini 

Semua orang di semua level di perusahaan yang 
ingin memaksimalkan performa mereka, menjadi 
pemimpin yang lebih baik dan memberikan nilai 
tambah bagi organisasi.



Sasaran dari Pelatihan Ini:
• Tampil dan berkomunikasi dengan lebih percaya diri
• Mengomunikasikan ide secara logis, jelas dan
terstruktur

• Menciptakan suasana yang win-win dalam berinteraksi
• Membangun kepercayaan dan memengaruhi orang

untuk bertindak
• Mengelola stres dan kecemasan  dalam menghadapi
tantangan baru

Yang Akan Dibahas:

• Menetapkan dasar keberhasilan
• Metode mengingat nama
• Meningkatkan kepercayaan diri
• Memotivasi orang lain dan memantapkan hubungan
• Membuat ide mudah dipahami
• Berkomunikasi dengan energi dan semangat
• Mengungkapkan pendapat
• Mendapatkan kerjasama yang antusias
• Mengelola stres dan kecemasan
• Membangun fleksibilitas
• Menunjukkan sikap kepemimpinan
• Keberhasilan melakukan terobosan dan
memperbaharui visi

“Melalui program ini, saya menjadi orang yang lebih PD dan 
berbicara di depan umum jadi lebih terstruktur. Bahkan ada 
anggota tim saya menyampaikan, “Terima kasih Mbak, andai 
semua orang di TSO seperti Mbak, maka kerjaan kami akan 
lebih ringan dan lancar.” Ini murni karena saya memakai 
prinsip Dale Carnegie.

Dampaknya ke depan, saya akan punya hubungan yang lebih 
baik dengan atasan dan bawahan karena menggunakan 
cara berkomunikasi yang benar. Dan ini akan membantu 
karir meningkat.”

Natalia 
Budget and Control Finance
Holding Company of Various Industry - DL #1288

“Awalnya saya terpikir untuk tidak ikut training, tapi akhirnya 
saya coba untuk ikut. Tapi setelah berjalannya sesi, saya jadi 
semangat untuk berangkat bahkan membuat saya jadi 
ketagihan untuk datang dan datang lagi. Ini karena trainer-nya 
bisa mendistribusikan materinya dengan baik, sehingga kita 
jadi mau untuk mengikuti. Materinya jelas, banyak prinsip 
yang bisa kita gunakan, tidak hanya di dunia kerja, tetapi 
semua aspek. 

Ikuti training ini karena akan mengubah hidup anda. Dari 
yang pendiam, malu untuk maju dan tidak PD, anda akan 
merasakan perbedaan selama tiga bulan training dan ini 
akan meningkatkan produktivitas Anda.”

Haris
Penyewaan Ruang Data Center
Data Center Industry - DL #1255
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Untuk jadwal terdekat dari program ini 
atau informasi lain, silakan mengunjungi 
website kami:

www.dalecarnegie.co.id


