
“Sebuah pengalaman unik yang membantu kita memahami bagaimana mendapatkan manfaat terbaik dari perbedaan 
kebudayaan. Kemampuan untuk bicara lebih terbuka dan transparan mengenai segala elemen perbedaan telah menjadi kunci 
untuk perkembangan organisasi ke level selanjutnya.”

Marco Bulgheroni, Vice President Global R&D and Design Electrolux Professional, Electrolux

ISI PROGRAM:
• Memahami perbedaan budaya untuk meningkatkan performa 

management dan bisnis Anda.

• “6-D Model” kerangka yang efektif untuk menganalisa perbedaan budaya.

• Case Discussion, kasus-kasus yang seringkali terjadi dalam komunikasi 
perbedaan budaya.

• Action Plan, strategi Anda untuk meningkatkan reputasi bisnis di 
perusahaan multinasional. 

LEADING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES
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HUBUNGI KAMI:

PENDAFTARAN DAN INFORMASI:  https://www.cicombrains.com/cbi/openlecture/20190412id.html 

FASILITATOR:
NUGRAHENI NIKI LINTANG
CICOMBRAINS Inspirasi Indonesia Country Manager.

Lintang mimiliki pengalaman tinggal di Jepang 
lebih dari 10 tahun untuk belajar dan bekerja. Dia 
adalah penerima Mitsui Bussan Indonesia dan 
mendapatkan gelar S1 nya dari Me�i University, 
Tokyo, di  bidang Business Administration . 
Berpengalaman bekerja di kantor pusat Yamaha 

Corporation di Jepang dan menjadi salah satu manager termuda di pabrik di 
Indonesia.  Setelah mendapatkan pengalaman managerial,  dia 
menyelesaikan MBA nya di Hitotsubashi ICS university dan mendirikan 
sebuah perusahaan trading PT Foodlink Indonesia, yang berfokus pada 
produk F&B di Jepang dan Indonesia. Lintang bergabung dengan 
CICOMBRAINS Indonesian sejak 2017 sebagai country manager dan aktif 
mengajar Cross Culture Management baik untuk orang Indonesian maupun 
orang asing di perusahaan multinasional.

ABRAHAM TOGATOROP
Profesional HR dengan pengalaman lebih dari 22 
tahun, terutama dalam FMCG industry. 

Berpengalaman dalam berbagai jabatan HR 
leadership baik di lokal, regional, maupun global 
dalam 12 tahun terakhir. Pakar dalam bidang 

Building Employer Brand, Talent and Leadership Development dan Capability 
Building, dan sudah memimpin berbagai organization transformation 
projects di perusahaan-perusahaan multinational, meliputi change 
management programs. Memiliki minat yang besar terhadap people 
development dan bagaimana menginspirasi profesional untuk menjadi 
seorang great leader.

TARGET PESERTA (TRAINING DALAM BAHASA 
INDONESIA):
• Manager level yang bekerja di perusahaan multinasional.

• Pelaku bisnis yang berinteraksi secara global dengan pihak yang memiliki 
latar belakang perbedaan kebudayaan.

12 APRIL 2019 / 13 SEPTEMBER 2019 
: 08:30-16:30 WIB
: MASTER IN MANAGEMENT (MM UGM)

Jl. Dr Saharjo No.83. Tebet, Jakarta Selatan 

: 25 ORANG 
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PUKUL

KAPASITAS

UNIVERSITAS GADJAH MADA

INTERCULTURAL 
MANAGEMENT 
FOR GLOBAL 
MANAGERS

Dalam menjalankan bisnis baik secara global maupun lokal, sebagian besar 
organisasi tidak bisa hanya mengandalkan konteks budaya mereka sendiri. 
“Cultural Diversity Management” telah menjadi sebuah  strategi bisnis yang 
diperlukan. 

Program training ini mengajarkan pendekatan ilmiah dalam memahami 
perbedaan budaya, membantu Anda meningkatkan “Cross-Cultural 
Awareness” dan skill komunikasi saat Anda harus bekerja bersama orang-
orang dengan latar belakang budaya yang berbeda dari berbagai negara.  

Hofestede 6D Model of Culture 
6 Dimensi dari kebudayaan nasional didasarkan pada penelitian mendalam 
yang dilakukan oleh Professor Gert Jans Hofstede. Dimensi kebudayaan 
mewaki l i  preferensi  independent  keadaan suatu negara yang 
membedakannya dengan negara lain. Skor setiap negara pada masing-
masing dimensi  dapat  digunakan sebagai  perbandingan yang 
menggambarkan budaya negara tersebut. 

- Power Distance Index (PDI) - Individualism vs Collectivism (IDV) – Masculinity 
vs Femininity (MAS) – Uncertainty Avoidance Index (UAI) – Long Term 
Orientation vs Short Term Orientation (LTO) - Indulgence vs Restraint (IND).

INVESTASI: Rp 2,800,000.- (Termasuk Makan Siang) 

BATAS AKHIR PENDAFTARAN: 
9 APRIL 2019 /10 SEPTEMBER 2019
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