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EFFECTIVE LEADERSHIP
EFEKTIF))
(METODA UNTUK KEPEMIMPINAN YANG LEBIH BAIK DAN EFEKTIF

MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN
Leadership atau Kepemimpinan adalah suatu pengetahuan dan sikap yang wajib dimiliki oleh
karyawan2 suatu perusahaan. Kemampuan ini tidak hanya harus dikuasai oleh para pimpinan,
karena minimal seorang karyawan dalam level terendahpun wajib menguasai pengetahuan ini,
karena minimal mereka dapat memimpin diri sendiri hingga akhirnya suatu saat jenjang jabatan
mereka meningkat, mereka memimpin orang lain, maka kemampuan mereka sebagai pimpinan
tidak akan diragukan lagi. Leadership adalah suatu sikap yang menular, karena seorang pemimpin
dan calon pemimpin mempunyai karisma yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti
teladan mereka.

SILABUS MATERI PELATIHAN:
1. Mempelajari arti, maksud dan tujuan leadership/kepemimpinan.
2. Mempelajari secara singkat sejarah leadership kuno dan modern, jenis jenis leadership beserta
aplikasinya dalam dunia kerja sekarang ini.
3. Mempelajari contoh contoh pemimpin2 yang sukses dalam bidangnya masing masing (bisnis,
militer, organisasi, ilmuwan, Negara, dll) dan pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam
pekerjaan.
4. Mempelajari bagaimana caranya menjadi pribadi yang ideal, efektif dan berkualitas untuk
dapat diteladani oleh orang lain dan/atau oleh tim kerja.
5. Mempelajari komunikasi yang efektif dg tim kerja untuk menghasilkan kerjasama tim yang baik.
6. Mempelajari cara memimpin tim kerja, agar dapat bekerja dengan baik, benar dan bersemangat
setiap saat dan menghasilkan kinerja yang yang produktif bagi tim dan bagi perusahaan.
7. Mempelajari ciri ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik dan berkarisma.
8. Mempelajari ciri ciri tim kerja yang efektif dan efisien yang dapat menghasilkan produktivitas
yang tinggi bagi perusahaan.
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METODE PELATIHAN
Pelatihan ini diberikan dengan cara sebagai berikut:
Pre-post test diikuti dengan Pengajaran atau presentasi (Powerpoint) di kelas
Pemutaran video dan animasi
Studi kasus/quiz, games yang mengandung pelajaran
Diskusi dan tanya jawab dan simulasi
Final Test

LAMA PELATIHAN
Pelatihan diberikan selama satu hari, dengan tanya jawab bebas.
Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti pelatihan ini.

KELEBIHAN TRAINING EFFECTIVE LEADERSHIP INDO TRAINING
1. Evaluasi Personality Peserta Training.
2. Evaluasi hasil training beserta analisa dengan lengkap.
3. Program pengumpulan poin, untuk mendapatkan training lainnya dari INDO TRAINING
secara gratis.
4. Layanan after training
5. Trainer yang kompeten dan materi training yang up to date.
6. Komunikasi antar alumni pelatihan yang intensif.
7. E-magazine dari alumni, oleh alumni dan untuk alumni untuk saling membantu dan
mengembangkan wawasan dan skill para alumni.

