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MAKSUD DAN TUJUAN MATERI PELATIHAN 

Dunia kerja membutuhkan pribadi pribadi pekerja yang baik, bermoral tinggi dan punya 

kepribadian yang menarik. Pribadi yang kuat dan efektif, akan membuat karyawan yang 

bersangkutan selalu bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi, sehingga 

menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dan produktif. Dengan pengetahun dan latihan 

pengembangan diri ini, maka karyawan akan diajarkan untuk merubah pola pikir, menjadi pola 

pikir yang berdisiplin, positif, semangat yang pada akhirnya akan membuat karyawan lebih 

berprestasi dan lebih produktif bagi perusahaan. 

 

SILABUS MATERI PELATIHAN: 

1.   Mempelajari kodrat manusia, asal usul manusia dan macam macam karakter manusia.   

2.   Mempelajari arti kepribadian, jenis2nya serta contoh contoh yang dapat dijadikan pelajaran. 

3.  Mempelajari bagaimana caranya menjadi pribadi yang positif dan efektif dan mempelajari 

bagaimana caranya merubah pribadi yang negatif dan tidak efektif.   

4. Mempelajari bagaimana caranya menghandle kegagalan menjadi suatu keberhasilan, 

mempelajari bagaimana merubah kebosanan menjadi suatu keasyikan, mempelajari 

bagaimana merubah suasana buruk menjadi keceriaan, mempelajari cara merubah sifat yang 

malas menjadi rajin, negative thinking menjadi positif thinking, tidak berdisiplin menjadi 

disiplin, sikap lesu tidak bersemangat menjadi anthusias dan berapi api, dll. 

5.  Mempelajari bagaimana cara memanajemen diri menjadi pribadi yang sukses dan berhasil 

dengan baik dalam setiap tugas dan tanggungjawab pekerjaan. 

6.  Mempelajari cara berkomunikasi dengan baik dan efektif, mempelajari cara berhubungan dg 

orang lain dengan baik dan benar dan mempelajari bagaimana selalu menjadi pribadi yang 

disukai dan disenangi oleh rekan2 kerja, mitra2 kerja perusahaan dan  terutama oleh atasan. 

7.   Bagaimana cara menciptakan kerjasama tim yang efektif dg pribadi yang efektif dan efisien. 
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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 SUPER PERSONALITY 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. 

 


