Self Empowerment Training
Hotel Harris Tebet, Jakarta, 12 - 13 Maret 2019, Fee: Rp.4.000.000

Seminar/Conference Description :
Setiap orang, pada dasarnya ingin untuk selalu memajukan diri dan meraih keberhasilan-keberhasilan serta
kebahagiaan dalam hidupnya. Dan setiap orang dikarunia potensi dan kesempatan untuk itu. Namun pada
kenyataannya tidak semua orang berhasil meraih target-target capaian penting dalam hidupnya. Salah satu
penyebab mendasarnya adalah kurangnya ketrampilan manajemen dan memberdayakan diri. Self
Empowerment Training (SET) adalah suatu paket pelatihan untuk memandu peserta membenahi
kepribadian dirinya, menata mindsetting dalam diri dan memperbaiki pola perilaku diri menjadi lebih efektif
dalam mencapai tujuan hidup, baik untuk kepentingan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan berkeluarga,
kehidupannya di dunia kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
SET yang diberikan kepada karyawan suatu Perusahaan dimaksudkan sebagai pembenahan ulang fondasi
dasar (reedukasi) untuk meningkatkan produktivitas yang dilandasi motivasi dan inspirasi bekerja yang
melekat secara internal dalam diri pribadi karyawan. Melalui sesi yang mengolah kompetensi soft skill,
Achievement Motivation, Pengembangan Kebiasaan Perilaku Efektif, Emotional dan Spiritual Intelligence,
peserta akan menemukan kembali dasar potensi manusiawi dirinya yang pada dasarnya positif dan
produktif. Manfaat lain SET adalah meningkatnya kohesivitas team kerja.

Setelah Mengikuti Training Ini Peserta :
•
•
•
•
•

Peserta akan mengalami penyadaran keterbukaan terhadap hambatan umum kemajuan dalam
dirinya, yaitu berupa cara mempersepsi dunia luar maupun persepsi diri, perbaikan pola komunikasi
dan setting mental dirinya dan cara merubah paradigma.
Peserta mampu mengenal dirinya lebih baik dan mengidentifikasi kelebihan diri dan hambatanhambatan mental yang menghalangi perilakunya yang efektif.
Peserta memahami dan mampu menerapkan teknik-teknik mindsetting kedalam bawah sadarnya
pola perilaku berprestasi sehingga tersetting menjadi program.
Peserta merumuskan tujuan personalnya kedepan yang bersifat SMART (Spesifik, Measurable,
Achievable, Realistic, Time Framed) dan juga bersifat Personal dan Positif.
Peserta akan mendapatkan inspirasi dan termotivasi untuk memperbaiki sosok pribadinya untuk
berperilaku sesuai perannya masing2, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, di masyarakat dan
juga di tempat kerja.

Metode Pelatihan:
Teori 40%, selebihnya penerapan experiental learning melalui game, simulasi, diskusi, workshop, dan role
play.

Who Should Attend :
SET cocok diberikan untuk kelompok sasaran apa saja. Untuk Perusahaan, karyawan pada level manapun,
sebab sebelum bisa diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada Perusahaan, setiap karyawan tentu
diharapkan untuk beres dulu dengan dirinya sendiri, mengenali diri, mengetahui tujuan ke depan, dan
mengetahui cara mencapai tujuan tersebut, dengan demikian akan terataasi adanya hambatan-hambatan

yang menjadi kendala efektivitas produktivitasnya.

Speaker :
Drs. Winarto WD, Psi.
Psikolog, Soft Skill Trainer, Asesor Psikologi, dan Dosen. Berpengalaman sebagai Praktisi HR Management
di Perusahaan Plantation, Costruction and Engineering, Property, dan Manufactur. Selama lebih dari 20
tahun konsisten mengkontribusikan diri pada pengembangan SDM melalui berbagai aspek disiplin psikologi
dan manajemen, diantaranya melalui perancangan dan penerapan sistem manajemen,, asesmen psikologi,
pelatihan, Certified DiSC assessor

Outline :
Hari Pertama:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09:00 – 10:00 : Opening, Ice Breaking & Training Contract
10:00 – 10:15 : Coffee Break
10:15 – 11:00 : Penyadaran Kembali Potensi Manusiawi Diri
11:00 – 12:00 : Fundamental Management and Leadership
12:00 – 13:00 : Lunch and noon break
13:00 – 14:00 : Kesehatan Mental
14:00 – 15:00 : Empowering Communication Soft Skill
15:00 – 15:30 : Coffee break
15:30 – 17:00 : Empowering Soft Skill: Empathy

Hari Kedua:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09:00 – 10:30 : Perilaku Prestasi (Achievement Behavior)
10:30 – 10:45 : Coffee break
10:45 – 12:00 : Openness
12:00 – 13:00 : Lunch & Noon break
13:00 – 14:00 : Personal Goal Setting - Workshop
14:00 – 15:00 : Personal Time Management
15:00 – 15:30 : Coffee break
15:30 – 16:30 : Personal Goal Setting – Commitment
16:30 – 17:00 : Feedback and Closing Session

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi
Sdr. Randy atau Sdr. Budi
T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)
F. (021) 719 9552
Visit us Here

