
Anda, yang akan menciptakan keselarasan yang 
Anda perlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Satu-satunya keunggulan kompetitif yang dapat 
dipertahankan adalah inovasi dan kreativitas karyawan 
dari sebuah organisasi. Mulailah membangun budaya 
kepemimpinan yang melibatkan karyawan di mana 
mereka merasa yakin untuk menyelesaikan pekerjaan 
mereka, merasa dihargai untuk terus mendorong inovasi, 
merasa senang untuk memberikan hasil yang baik, 
dan selalu berpikir positif untuk berhasil setiap hari.

Yang Disarankan Mengikuti Pelatihan Ini
Orang-orang berpotensi tinggi di semua tingkatan pasti 
mendapatkan nilai tambah dari Leadership Training for 
Managers. Termasuk di dalamnya line managers/ 
managers, plant managers, field directors, vice
presidents, dan senior executives. Terlebih penting 
lagi, siapa pun dari berbagai jenis organisasi yang 
membutuhkan solusi untuk membantu mereka 
menghadapi berbagai macam tantangan di posisi 
manajemen.

Pergeseran paradigma kepemimpinan telah tuntas. 
Pemimpin yang engaged mengetahui bahwa untuk 
mencapai hasil yang baik mereka harus melibatkan 
karyawan dengan berfokus pada mengembangkan tim 
yang percaya diri, merasa dihargai, memiliki harapan 
positif dan bahagia. Bahkan, Dale Carnegie Training®
Indonesia melakukan penelitian yang mengidentifikasi 
emosi tertentu sebagai katalis untuk memiliki karyawan 
yang terlibat. Singkatnya, penelitian ini menemukan 
managers yang menerapkan "kepemimpinan yang 
peduli" menumbuhkan keterlibatan yang kuat dalam 
tim.

Sebagai managers yang peduli, Anda memahami 
bahwa mengembangkan budaya keterlibatan akan 
mendorong konsensus, kerja sama tim, ide-ide yang 
muncul dari bawah, keselarasan, dan loyalitas. Anda 
dapat mengembangkan hasil yang sama untuk tim, 
departemen, atau organisasi Anda ketika Anda
bermitra dengan Dale Carnegie Training® dan 
menghadiri Leadership Training for Managers. 
Program kepemimpinan ini akan memberi Anda 
perangkat untuk mendorong keterlibatan dalam tim
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Sasaran dari Pelatihan Ini:

• Meningkatkan kemampuan mengarahkan diri dan tim
• Membangun hubungan dengan orang lain atas dasar
percaya dan respek

• Mengembangkan keterampilan dalam melakukan
proses dan prosedur

• Meningkatkan keterampilan komunikasi
• Meningkatkan keterampilan mendapatkan akuntabilitas
dari bawahan

Yang Akan Dibahas:

• Memahami perbedaan antara kepemimpinan pribadi
dan kepemimpinan organisasional

• Proses perencanaan dan inovasi
• Memahami proses performansi dan akuntabilitas
• Menciptakan proses pembinaan (coaching) dan
penilaian (appraisal) yang memotivasi

• Meningkatkan keterampilan menganilisa masalah
dan pengambilan keputusan

• Menghargai potensi karyawan
• Melakukan proses delegasi
• Mengatasi kesalahan bawahan
• Melakukan perbaikan berkelanjutan

“Ini benar-benar training yang komprehensif karena dalam 
3,5 hari kita dapat ilmu yang banyak sekali, yang mungkin 
di tempat lain tidak bisa.

Banyak approach yang saya belum tahu sebelumnya, 
dengan adanya diskusi di kelas ada masukan yang bisa 
saya share untuk tim saya. Saya jadi tahu bagaimana 
melihat potensi karyawan dan bisa mengembangkannya 
secara tepat, sehingga saya tahu bagaimana cara 
meng-coach mereka. 

Untuk materinya sendiri, setelah dijelaskan, langsung ada 
latihan dan ini banyak membantu saya. Investasi yang 
dikeluarkan sebanding dengan ilmu yang didapat. Worth 
the money!”

Dania Margaret F. Mambu 
Accounting & Admin Manager
Trading Industry - LTM #460

“Dengan pelatihan ini saya belajar banyak tentang time log 
dan block time yang selama ini tidak disadari, dan manfaatnya 
banyak sekali nanti ketika saya terapkan di pekerjaan saya.

Sesi Selling Innovation yang memunculkan ide-ide baru 
dengan berbagai alternative solusi, membuat saya bisa 
melakukan satu inovasi dan perbaikan dalam pekerjaan.

Saya juga mendapatkan manfaat dalam kepemimpinan 
karena bisa memotivasi rekan kerja dan staff untuk bekerja 
secara produktif dan efisien dan bisa menjadi contoh dan 
teladan bagi mereka.”

Elisabeth Yuli Istuti
Recruitment dan Assesment 
Private High School - LTM #447 
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Untuk jadwal terdekat dari program ini 
atau informasi lain, silakan mengunjungi 
website kami:
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