
#CareerTrack-410 

 Leadership Skills: Building Success Through Teamwork 
PT. Proesdeem Consulting Services 
(Proesdeem Indonesia) 

46th-48th Floor Wisma 46 

Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 

Jakarta 10220 

 
Tel : +62 21 574 8889  

Fax : +62 21 574 8888 

WA/HP : 08558080790 

Email : careertrack.indonesia@gmail.com 

Website : http://careertrack.training   

 
Tentang CareerTrack-Training® 

CareerTrack-Training® dan 

BeProfessionalTheClub® adalah divisi 
pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem 

Consulting Services (Proesdeem 

Indonesia)—lembaga konsultan 

manajemen yang sejak tahun 1995 

memfokuskan kegiatannya pada 
penyelenggaraan pelatihan profesional. 

Pelatihan yang diselenggarakan oleh 

CareerTrack Training dan 

BeProfessionalTheClub senantiasa 
memadukan aktualitas dan kualitas 

kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan 

yang prima, dan kapabilitas instrukturnya. 

Pelatihan yang diselenggarakan oleh 
CareerTrack dan BePRO senantiasa 

mengacu pada perkembangan mutakhir 

dalam pengelolaan perusahaan yang saat 

ini berorientasi kepada terciptanya good 

corporate governance. 

CareerTrack dan BePRO sejak berdiri 

tahun 1995 senantiasa berusaha 

mempertahankan kualitas professional 

training yang tinggi dengan menerapkan 
adanya check dan control, sehingga 

professional training yang 

diselenggarakan dapat 

 menjawab kebutuhan para peserta 
secara komprehensif dan dengan 

pendekatan aplikatif 

 memfokuskan terhadap solusi yang 

spesifik dan relevan terhadap 
perkembangan terkini 

 memberikan aspek teknik dan 

aplikatif yang dibawakan oleh para 

instuktur yang mumpuni 

 memfasilitasi kebutuhan soft skill 
dalam pengembangan karir dan 

bisnis 

Melalui professional traning, CareerTrack 

dan BePRO dapat membantu perusahaan 
yang ingin berkembang ataupun 

memperkuat posisi strategisnya dengan 

memberikan expertis yang dapat 

meningkatkan kemampuan dalam 
 Mengelola prioritas secara efektif 

 Membangun budaya kerja yang 

produktif 

 Meningkatkan job value 

 Menyelaraskan kemampuan dengan 
perkembangan serta kebutuhan 

terkini 

 Menciptakan proses, dan professional 

terbaik bagi perusahaan. 

Web Service Links: 

www.beproseminar.co.id   

www.lpai.co.id   

www.theitmp.com  
www.lpmsp.org  

www.proesdeem.co.id 

 

 

Tantangan terkini, menuntut seorang leader dapat bekerja 

secara efektif (smart ways), lebih cepat dan tepat dalam 
pengambilan keputusan, dan dengan biaya rendah. Untuk 

meyakinkan dapat tercapainya, maka seorang leader 

harus menjadi sumber inspirasi, membangun etos kerja 

yang positif, dan tim yang “high achiever” 

Pada pelatihan ini, para peserta akan dibekali dengan 

teknik dalam meningkatkan kinerja tim dan mengukurnya 
secara terstruktur dengan berbasis practice. Sehingga 

dapat membekali tim untuk dapat meningkatkan 

kemampuan, mengoptimalkan kinerja dan meraih sukses 

Peserta Pelatihan 

Para staf professional, supervisor dan manager yang ingin 

meraih sukses dalam membangun tim yang solid. 

Metode Pelatihan  

Pelatihan yang akan dibawakan oleh para instruktur yang 

berpengalaman ini akan disajikan dalam bentuk kelas yang 

interaktif, role-play, studi kasus dan experiential learning. 

Para peserta juga akan diajak untuk membuat action plan 
yang akan diterapkan dari hasil pelatihan ini dalam dunia 

kerjanya nanti. 

Apa Manfaat yang akan Anda Peroleh: 

 Meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya 

memiliki tim kerja yang tangguh 

 Meningkatkan kemampuan peserta dalam 

meningkatkan leadership skill dan membangun 

teamwork yang andal  

 Meningkatkan kemampuan peserta dalam 

memimpin dan memotivasi anggota teamnya demi 

meraih sukses dan target perusahaan  

 Secara umum pelatihan ini dimaksudkan untuk 

membantu perusahaan dalam membangun team 

kerja yang tangguh dan produktif  

Apa yang akan Anda Pelajari: 

INTRODUCTION  

• Kunci sukses seorang leader 
• Apa leadership dan leader yang efektif 

• Hubungan antara behaviors, competencies dan 

responsibilities bagi seorang leader yang sukses 

STRUCTURING EFFECTIVE WORK DESIGN  

• Memahami dan membentuk element yang 

mempengaruhi efektifnya kerja sama tim 
• Mengoptimalkan struktur tim  

• Mendisain efektif work assignment 

• Membentuk “the winning team” 

CHALLENGING LEADERSHIP MYTHS  

• Mengelola tim yang berkomitmen 110%  

• Leadership conventions  
• Applying quiet leadership skills  

 

HARNESSING THE POWER OF MOTIVATION AND 

PERFORMANCE MEASUREMENT  

• Building Team-Led Effectiveness  

• Mengatasi factor penghambat produktifitas kerja 

tim 
• Mengantisipasi factor eksternal yang 

menghambat kerja tim 

FORGING YOUR ROLE AS A LEADER  

• Mengintregrasikan management dan leadership 

skill 

• Emotional Intelligent leadership 
• Mengembangkan “servant-leadership” role 

ADAPTING YOUR LEADERSHIP ROLE TO 

ACCOMMODATE DIFFERENCE  

• Mengembangkan kemampuan dan perspektif 

leadership 

• Mengelola perbedaan dalam tim dan menjadikan 
factor keunggulan 

• Membuat model bagi sebuah tim 

BUILDING AN ENVIRONMENT FOR PRODUCTIVE 

COMMUNICATION  

• Memahami dan membangun komunikasi yang 
efektif dalam tim 

• Memahami factor penghambat komunikasi dalam 

tim 

• Mengelola konflik dalam tim 

PLANNING YOUR TRANSITION TO SUCCESSFUL 

LEADERSHIP  
• Membangun visi bagi tim yang high achiever 

• Matching leadership strategies dan tim  

• Setting performance milestones to evaluate your 

success 

 
Jadwal Anda IDR (000) 

February 25-27, 2020 Jakarta 6.675 

April 21-23, 2020 Bandung 6.675 

June 17-19, 2020 Jakarta 6.675 

August 11-13, 2020 Bandung 6.675 

October 21-23, 2020 Jakarta 6.675 

December 02-04, 2020 Yogya 6.675 

 Biaya tidak termasuk pajak (PPN & PPh), akomodasi 

dan transportasi. 

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan: 

Jakarta: 47th-50th  Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman 
Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel 

Group atau hotel lainnya di Jakarta;  

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;  

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau 

hotel lainnya. 

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya. 

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui 

undangan seminar. 

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk 
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) 

orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang 

sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum 

pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 
ketentuan minimal tersebut maka keputusan 

pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak 

untuk mendapatkan solusi terbaik. 

Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul 
training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang 

tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami 

melalui Tel: 021-22974639; HP/SMS/WA:0855-

8080-790 atau email: careertrack.indonesia@gmail.com 

 

Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan 

perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk 

inhouse training atau kelas khusus minimal lima peserta 
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