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Kepemimpinan dan mengelola Kinerja
Latar
Belakang

Kepemimpinan yang baik,
dibanding manajemen operasional, semakin dipandang
sebagai salah satu komponen pen�ng dalam
pengembangan organisasi dan masyarakat.
Hal ini juga menjadi latar belakang mengapa
topik kepemimpinan dan manajemen semakin dimina� baik oleh organisasi-organisasi
yang bergerak di sektor pembangunan maupun di dunia bisnis swasta. Pela�han ini
akan berfokus pada kepemimpinan dalam
organisasi; dan khususnya ‘soft skills’ dari pengelolaan Sumber Daya Manusia. Pemimpin
dan Manajer yang sukses dapat mengenali
dan mengerahkan bakat orang yang bekerja
dengannya. Kemampuan Anda untuk memimpin dan menginspirasi individu dan �m
serta menyesuaikan dengan perubahan yang
terjadi merupakan faktor pen�ng dalam mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi
yang diinginkan.

Topik
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Tujuan
Pela�han

Pada akhir pela�han ini Anda akan lebih mengenal kepribadian Anda, bisa merefleksikan gaya kepemimpinan pribadi yang paling cocok untuk Anda, yang memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan bakat
manajemen dan kepemimpinan Anda. Meningkatkan pemahaman keberagaman dalam
�m dan isu budaya dalam memimpin. Anda
akan meningkatkan pemahaman Anda tentang kepemimpinan, tren baru dalam kepemimpinan, kualitas pemimpin dan tantangan
serta hambatan dalam memimpin dan mengelola individu serta �m.

Tes�moni

“Pelatihan yang sangat bagus
untuk diikuti oleh para pemimpin, yang mengharapkan
perubahan ke arah yang lebih baik”
-Peserta pelatihan LPM, 2018-

• Kenali diri Anda sebagai peUtama
mimpin dan manajer.
• Kualitas ja� diri Anda.
• Kepemimpinan dalam organisasi
• Kompetensi pemimpin dan manajer
• Berbagai gaya kepemimpinan dalam
mengelola staf.
• Memimpin dan mengelola �m.
• Memberi umpan balik dan coaching.
• Mengelola konﬁk di tempat kerja.
• Mengembangkan rencana pribadi dan
bakat kepemimpinan Anda.
Pela�han ini diselenggaraPeserta
kan khusus bagi para pemimpin dan manajer �ngkat menengah serta mereka yang ingin menjadi manajer �ngkat atas, manajer SDM, pemimpin
�m yang bertanggungjawab untuk mengarahkan, membimbing, dan mengawasi staf
maupun sebuah �m professional. Anda akan
dimo�vasi untuk memperbaiki gaya kepemimpinan dan manajemen Anda dalam
rangka meningkatkan kinerja �m Anda dan
menghadapi tantangan dalam memimpin.

Rini Aziz-Marien adalah seorang professional dengan lebih dari 30

tahun pengalaman, termasuk lebih dari 15 tahun mengelola �m
professional mul�nasional. Rini juga salah seorang pela�h senior
dengan spesialisasi bidang “soft skills” seper� kepemimpinan dan
manajemen SDM, mengelola proses perubahan, ToT, teknik fasilitasi, keterampilan manajemen, pengembangan organisasi, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, komunikasi, dan
membangun �m. Klien yang pernah ditangani termasuk staf pemerintahan (seper� ekseku�f pada level nasional dan daerah/
Rini Aziz-Marien
lokal), organisasi donor & proyek dukungan, LSM internasio- Senior Trainer/Consultant
nal, nasional, dan lokal, peneli�/akademisi/think tanks
MDF Indonesia
dan juga sektor swasta.
rma@mdf.nl

New
Normal

Pembatasan jumlah peserta dalam ruangan dengan pengaturan tempat duduk berjarak 1,5 m // Pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki
ruangan training // Seluruh peserta training dan juga trainer diwajibkan
menggunakan masker/atau face shield // Menyediakan hand sanitzer pada
tempat training.

* Penda�aran & pembayaran 3 bulan sebelum tanggal
pela�han mendapatkan harga early bird.
* Alumni pela�han MDF dalam jangka waktu 2 tahun
sejak pela�han sebelumnya mendapatkan diskon 10%.
* Diskon khusus bagi NGO lokal (Organisasi Masyarakat
Setempat).
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