SMART Leader
L

Efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kualitas diri pemimpin itu sendiri. Seorang leader harus mampu menjadi panutan (role model). Karena itu,
ia harus mengenal gaya kepemimpinan dan karakter diri dengan baik agar mampu untuk mendorong dan mendayagunakan seluruh angota tim kerjanya untuk memenuhi
tuntutan organisasi. Ia harus mampu menerjemahkan visi menjadi aksi.
Di dalam training ini peserta akan banyak diajak untuk benar-benar mengenal karakteristik pribadinya agar mampu membangun motivasi internal timnya dengan menggunakan
proses implementasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan.
Tujuan Pelatihan
Setelah pelatihan peserta diharapkan :
1.

Memahami karakteristik dan gaya kepemimpinan diri dengan baik

2.

Memiliki motivasi internal yang tinggi

3.

Pengenalan terhadap gejala – gejala motivasi dan dismotivasi

4.

Memiliki ketrampilan untuk menghadapi berbagai kondisi di dalam menerapkan karakteristik dan gaya kepemimpinanya
5.

Memiliki kemampuan multi skenario pada saat karakteristik dan gaya kepemimpinan tidak berjalan dengan efektif

Head
-

Definition of Motivation
Barriers to motivation
Symptoms of motivation
Motivation Theories
Leadership Theory

-

Common motivation pitfalls
What is a leadership style?
Continuum of management

-

Motivation In Action
Application of motivation theories in management situations
What are the symptoms of an effective leadership style?
Building an effective style
Developing a personal action plan to improve leadership style

Heart

Metode Pelatihan
1. Self Assessment (Pre-test and Post-test)
2. Tutorial
3. Group Discussion
4. Role Play
5. Aktivitas Permainan
6. Action Plan
Durasi Pelatihan
2 hari (16 jam efektif)
Peserta
Supervisor, Assistant Manager, Manager

Hand
Investasi Pelatihan
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/nett

LIE SENG CUAN
Mr. Lie Seng Cuan adalah trainer dan inspirator yang dikenal dengan slogan uniknya, “Self Knowing” beliau disebut
sebagai seorang yang piawai mengantar audiencenya bergerak melangkah dengan penuh keberanian untuk meraih
perubahan hidup. Pembawaannya yang dinamis, antusias serta gaya bicara yang selalu menekankan reinforcement &
empowering membuat beliau tampil handal dalam setiap sesi yang dibawakannya. Dengan kompetensi unggulan lainnya
dibidang Human Resources Management, Presentation & Speaking Skill, Sales People, Education Improvement,
Coaching and Counseling membuatnya kerap kali diundang sebagai pembicara publik dengan berbagai tema.
Sampai hari ini beliau telah memberikan banyak pencerahan melalui pelatihan serta seminar di banyak
perusahaan dan instansi seperti.
Menempuh pendidikan Psikologi dan Konseling yang banyak mempelajari Psikologi Perilaku Manusia,
ditambah catatan karir sebagai HRD Manager dan Customer Relation Manager mengantarnya menjadi
Direktur Smart Personality Consulting. Perusahaan konsultan pelatihan dan pengembangan sumber
daya manusia yang terbukti banyak menginspirasi dan menghasilkan terobosan yang inovatif.

