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TRAIN OF TRAINER
(MEMBENTUK KARAKTER DAN SKILL SEBAGAI TRAINER)
TRAINER)
MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN
Pengetahuan adalah hal yang paling dasar untuk membuat karyawan bertumbuh, berkembang
dan menjadi matang dalam tanggungjawab mereka sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka.
Pengetahuan dapat dipindahkan melalui proses membaca buku, tetapi akan jauh lebih efektif bila
diberikan melalui proses pelatihan. Sedangkan efektivitas suatu pelatihan akan tergantung pada
sang trainer/instruktur.
Trainer atau Instruktur harus menguasai materi pelatihan dengan baik, mengenal para peserta
pelatihan serta mampu membuat peserta pelatihan tetap fokus saat menjalani proses
pemindahan pengetahuan.
Pelatihan ini didesain untuk alasan2 tersebut diatas, yaitu agar seorang trainer/instruktur memiliki
teknik atau cara cara yang efektif untuk melakukan pemindahan pengetahuan dengan cara cara
yang pantas, sehingga para peserta pelatihan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari
pelatihan yang mereka ikuti.

SILABUS MATERI PELATIHAN:
1. Belajar bagaimana untuk mengerti tujuan dari pelatihan, perilaku peserta pelatihan serta
bagaimana menangani peserta pelatihan yang bermasalah.
2. Belajar bagaimana membuat suatu materi pelatihan yang efektif.
3. Belajar bagaimana mempersiapkan suatu sesi pelatihan.
4. Belajar dan berlatih bagaimana untuk berbicara didalam kelas, bagaimana menangani
keberatan2, bagaimana menjawab pertanyaan2, bagaimana cara berinteraksi dengan peserta
pelatihan, bagaimana cara membuat kelas lebih aktif dan semua peserta turut berperan serta.
5. Bagaimana cara menggunakan file presentasi, baik lewat proyektor maupun secara manual.
6. Mengerti apa saja karakter yang harus dimiliki oleh seorang trainer/instruktur yang baik.
7. Mengetahui dan mengerti cara cara mengendalikan masalah2 dan hambatan dalam suatu sesi
pelatihan.

P.T. INDO TRAINING
Jalan Martadinata no.12 RT 17 Mekarsari – Balikpapan 76122 Telp:0542-7086161
HP: 081384299773

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 serta diskusi dan tanya jawab
Latihan praktek dan simulasi membuat materi pelatihan dan mengajar
Final Test

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

KELEBIHAN TRAINING TRAIN OF TRAINER 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.

