
Konten Program

□ Role and Vision of a Manager

・Apakah seorang manager itu？ ・Harapan perusahaan

・Philosophy perusahaan dan Visi dalam Team「latihan membuat visi team」

□ POLC

・Memahami Organization Management melalui POLC（Plan, Organizatio, Leadership, Control）

・Case Study

□ Team Management

・Feed back skill yang diperlukan manager dalam sebuah organisasi (positive and negative feed back )

・Role play

□ Job Delegation

・Cara mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan yang tepat, membedakan delegasi dengan support

・Latihan membuat perencanaan「Autorithy Delegation」

□ Complete and Declare Team Vision

Instructor

Billy Latuputty

Setelah lulus dari fakultas Psikologi

Universitas Indonesia, Billy 

mendalami karir di bidang HRD. 

Salah satunya sebagai HR, GA, dan 

Safety Supervisor di Astra Otoparts

dan Development Manager di 

DuPont Indonesia. Billy memiliki

minat yang besar dalam

pengembangan SDM dan skill 

komunikasi, juga sukses

mengembangkan program sales 

training dan competency 

development. Sejak 2015 Billy 

mendedikasikan dirinya sebagai

professional trainer dan consultant 

dalam projek pengembangan SDM, 

melayani client perusahaan besar

local maupun multinational. 

Sebagai fasilitator training, Billy 

senantiasa memberikan saran yang 

bisa dieksekusi langsung di 

lapangan berdasarkan

pengalamannya di bidang psikologi

dan bisnis, yang menjadi ciri khas

yang sangat dihargai khususnya

oleh perusahaan Jepang. 

Training ini mengajarkan peran dan langkah dasar sebagai manager, dan sesuai bukan hanya untuk manager

yang baru menjabat, melainkan juga untuk manager yang sudah lama bertugas tetapi ingin kembali me-review

basic management. Program diawali dengan pemahaman mengenai peran manager, dilanjutkan menganalisa

philosophy dan strategi perusahaan dan menhubungkannya dengan sosok yang diharapkan dari seorang

manager. Partisipan juga akan memahami visi perusahaan dari sisi pemimpin organisasi dan mendalami skill

komunikasi dalam team.

Training ini juga menekankan pada cara yang tepat untuk mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan, Pada

setiap item pembelajaran, peserta akan membuat action plan dibawah bimbingan fasilitator, sehingga setelah

training selesai, peserta dapat langsung mempraktekannya di organisasi mereka. Training yang sangat populer

sebagai in-house training ini kami kemas secara ringkas dan efektif dalam program satu hari.

Program Kolaborasi

Master in Management Universitas Gadjah Mada × CICOM BRAINS Indonesia

Management Development Program Series

Manager Basic  One day open training

■ Contact Person

PT. Cicombrains Inspirasi Indonesia

Lintang :  0823-1101-0551  

n. l intang@cicombrains.com

Santi      :  0813-1102-0455

s. Indrarsanti@cicombrains.com

https:/ /www.cicombrains.com/cbi

※ Maafkami tidakmenerimapendaftarandariperusahaantraining sejenis
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Master in Management, Universitas Gadjah Mada(MMUGM)

Ms. Mia: mia.mm@ugm.ac.id
Mr. Imron: imron.alamin@ugm.ac.id

Phone: (62) (21) 83700333, 83700339, 83700340

Fax: (62) (21) 83700372

Dari  Personal Player menjadiseorangTeam Leader

PelajariMind Skill  untukmeningkatkanprestasiorganisasisecaramenyeluruh

Target Partisipan（※program ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia）
・Manager (orang Indonesia) 
・Kandidat manager

※ Setelah training peserta akan
menerima sertifikat dari MM UGM

26 April 2019（Jumat）

Jam : 8:30-16:30
Tempat: Master of Management, Universitas Gadjah 

Mada(MMUGM)  Jl. Dr. Saharjo No.83 Tebet Jakarta Selatan

Kapasitas : 25 orang
Biaya : IDR 2,800,000 (termasuk makan siang）
※Batas akhir pendaftaran：18 April 2019 (Kamis)

▶Detail & Registration:  https://www.cicombrains.com/cbi/openlecture/20190426id.html
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