Pengembangan Diri
(Personal Eﬀectiveness)

Meningkatkan Profesionalisme melalui Pengenalan Diri
& Efek�ﬁtas
Latar
Belakang

Sebagai seorang profesional
tentu kita ingin menjalankan
tugas dan berinteraksi dengan
staf/kolega/mitra/atasan dengan lebih
efek�f. Sebagai seorang profesional atau
manajer, kita �dak hanya berurusan dengan
aspek teknis, tapi juga aspek non-teknis atau
so� skills. Keduanya diperlukan untuk
meningkatkan profesionalitas dan karir kita.
Pela�han ini memadukan pengenalan beberapa konsep manajemen modern dan
so� skills serta mengenali diri maupun
tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam era ini.

Bali, 1- 2 Dec 2021
Pela�han ini ditujukan bagi
mereka yang menduduki posisi
manajemen �ngkat bawah atau
ingin meningkatkan efek�ﬁtas diri untuk
mencapai posisi �ngkat menengah. Juga pimpinan proyek, �m kerja, OMS, dan profesional
lainnya yang ingin mengembangan diri dan
meningkatkan efek�ﬁtas kerja mereka.

Peserta

Tujuan
Pela�han

Pada akhir pela�han ini
Anda akan:
• Mengenal diri serta kecenderungan Anda dengan lebih baik, kekuatan
maupun kelemahan.
• Meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan dan manajemen, kompetensi
pemimpin/manajer dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan Anda seharihari.
• Meningkatkan kemampuan Anda dalam
mengelola waktu dan agar lebih efek�f
dalam bekerja dan meningkatkan karir
Anda.
• Meningkatkan kemampuan Anda dalam
berkomunikasi secara efek�f dan memiliki
sensi�itas mul�kultural.

Topik
Utama

• Pembukaan & perkenalan.
• Komunikasi yang efek�f.
• Sensi�ﬁtas mul�kultural.
• Berbagai peran manajer &
pemimpin.
• Mengelola waktu & pertemuan.
• Membangun kebiasaan untuk menjadi
pribadi yang efek�f.

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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