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MANAGEMENT SERIES 
  

 

OVERVIEW 

Setiap diri kita adalah pemimpin, dan diharapkan untuk berkontribusi 

positif dan menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi bagi kemajuan 

pribadi, tean dan organisasi (perusahaan).  

Menjadi Pemimpin yang sukses dan efektif tidak hanya ditunjang oleh 

keterampilannya dalam memimpin orang lain, hal yang penting harus 

dimiliki adalah keterampilan dasar sebagai seorang pemimpin dan 

sekaligus mengembangkan dan mengasah kemampuan tersebut sesuai 

dengan kepesatan perkembangan dalam persaingan bisnis dan mengelola 

kegitan/unit kerja yang menjadi tanggung jawab seorang Pimpinan. 

Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam Team, oleh 

karenanya seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik dan 

efektif dalam mengarahkan anggota team untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Pelatihan ini memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai 

prinsip-prinsip kepemimpinan dan penerapannya serta teknik komunikasi 

yang efektif untuk menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi, dibawakan 

dengan sharing pengalaman dan role-play yang langsung dapat diterapkan 

dalam pekerjaan. 

BENEFITS 

Setelah training, peserta akan dapat : 

• Memahami prinsip-prinsip kepemimpinan dan proses penerapannya 

• Memahami konsep dan teknik kepemimpinan dalam menghadapi 

perubahan untuk menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi 

• Mampu menerapkan teknik komunikasi yang effektif dalam memimpin. 

• Mampu bekerja sama dengan team dan menghasilkan produktifitas 

kerja yang tinggi. 

WHO SHOULD ATTEND? 

• Emerging leaders, Managers, Team Leaders, Pemimpin Perusahaan 

• Underwriters, Brokers, Agents, Adjusters, Surveyors, Insurance 

Consultants 

• HR and Personnel Managers, Marketing Team Leader, Customer 

Services and Relationship Managers. 

• Siapa saja yang mau meningkatkan kinerja leadership dan teknik 

komunikasi yang efektif 

 

 

FACILITATOR: 

Drs. Elyus Lanin, M.Si. 

Elyus lanin adalah alumnus Universitas Indonesia, 

yang mendalami Ilmu Komunikasi di Pasca Sarjana 

UI ini, dikenal sebagai Master Trainer di bidang 

Personality Development, Sales, Leadership, 

Communication & Human Resource, dengan 

pengalaman memberikan training dan konsultansi 

selama lebih dari 20 tahun. Mengawali karir 

sebagai Instruktur pada suatu lembaga konsultan 

sehingga telah banyak mendampingi berbagai 

perusahaan untuk pelatihan management 

maupun konsultansi SDM. 

Dengan jam terbang yang cukup tinggi, beberapa 

perusahaan yang pernah dan masih menggunakan 

jasa Elyus lanin antara lain adalah Bank Indonesia, 

BCA, Indosat Tbk, Pertamina, SMART Tbk, 

Freeport, HM Sampoerna , Indomobil, Kertas Kraft 

Aceh, Unilever Indonesia, Timah Tbk, RCTI, 

Samudra Indonesia, BAPPENAS, Bank Mandiri, 

IPTN, Telkom Tbk., Aplikanusa Lintasarta, 

Telkomsel, Excelcomindo Pratama, Charoen 

Pokphand, Astra Agro Lestari, PTPN 3, Bank 

International Indonesia 

Metode Pelatihan 

Pelatihan dibawakan dengan diskusi interaktif dan 

sharing pengalaman, case-study, role-play serta 

game leadership, team building dan teknik 

komunikasi yang efektif 

Materi Pelatihan 

1. Peran Pemimpin dalam Organisasi  

• Leadership Model to Lead Effective Team 

• Pemimpin dalam kegiatan Bisnis/Organisasi 

• Visi, Misi dan sasaran seorang pemimpin 

2. Pola-Pola Kepemimpinan 

• 3 tiang utama kepemimpinan effektif 

• Pemimpin sebagai Lokomotif Perubahan 

• Adversity Quotient 

3. Kepemimpinan Effektif 

• Mengenali tipe-tipe anak buah 

• Kekuasaan ideal seorang pemimpin 



REGISTRATION FORM 

LEADERSHIP & COMMUNICATION SKILL 

Bagaimana menjadi pemimpin dengan teknik komunikasi yang 

efektif untuk menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi ? 

Silakan dilengkapi formulir dibawah ini 

PESERTA 

1. Nama      : …………………………………………………………………………………………... 

Jabatan   : …………………………………………………………………………………………... 

Email       : …………………………………………………………………………………………... 

Hp            : …………………………………………………………………………………………... 
 

2. Nama      : …………………………………………………………………………………………... 

Jabatan   : …………………………………………………………………………………………... 

Email       : …………………………………………………………………………………………... 

Hp            : …………………………………………………………………………………………... 
 

3. Nama      : …………………………………………………………………………………………... 

Jabatan   : …………………………………………………………………………………………... 

Email       : …………………………………………………………………………………………... 

Hp            : …………………………………………………………………………………………... 
 

PENANGGUNG JAWAB 

Nama      : …………………………………………………………………………………………... 

Jabatan   : ………………………………………………………………………………………….. 

Email       : ………………………………………………………………………………………….. 

Hp            : ………………………………………………………………………………………….. 

Perusahaan : ……………………………………………………………………………………… 

Alamat    : ………………………………………………………………………………………….. 

                   ………………………………………………………………………………………….. 

Telpon     : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tanda tangan : ………………………………………………Tanggal.……………………… 

 

Formulir Pendaftaran dapat di email ke : info@ahliasuransi.com 

Cc email : ahliasuransilearningcenter@gmail.com 

 
 

CONTACT 

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami 

PT AHLIASURANSI MANAJEMEN INDONESIA  

88@Kasablanka Office Tower, 10/F Unit E Jalan Casablanca Kav.88 

Jakarta 12870 

Tel : +628128079130 (WA) – Imam MUSJAB 

Email : info@ahliasuransi.com 

Email : ahliasuransilearningcenter@gmail.com 

Web : www.ahliasuransi.com 

 

    
ahliasuransi.com                 ahliasuransi                         ahliasuransi 

• Situational Leadership dalam Implementasi 

harian 

4. Umpan Balik Untuk Meningkatkan  

Kinerja 

• Memahami anak buah dan memahami diri 

sendiri 

• Paham Manfaat dan tujuan umpan balik 

• Umpan balik sebagai cara meningkatkan 

produktifitas kerja. 

5. Keterampilan  Berkomunikasi   

• Komunikasi dalam memimpin 

• Mendengarkan aktif untuk solusi 

permasalahan kerja 

• Teknik memberi instruksi 

6. Komunikasi Sebagai Alat Effektif Dalam 

Aktivitas 

• Mengenali gaya komunikasi anak buah/Orang 

lain 

• Perilaku Assertive dalam berkomunikasi 

• Teknik membangun hubungan kerja yang 

harmonis dan produktif  

 

INVESTASI & PEMBAYARAN 

Peserta akan mendapatkan : 

1. Investasi termasuk makan siang, tea-breaks, 

materi presentasi, dan sertifikat. Tidak 

termasuk akomodasi menginap di hotel 

2. Konsultasi gratis underwriting dan klaim 

melalui telpon, WhatsApp atau email 

3. Tergabung dalam group WhatsApp dengan 

rekan-rekan professional lainnya to stay-up-

to-date 

Investasi : 

□  IDR 4,500,000  per delegate 

□  IDR 4,000,000  per delegate (for 3 or more 

delegates) 

Pembayaran : 

Pembayaran ditransfer ke rekening 

PermataBank No. Rek : 4122448008  a/n :  

PT AHLIASURANSI MANAJEMEN INDONESIA 
 

Bank Central Asia (BCA) No. Rek : 5265318166   

a/n : PT AHLIASURANSI MANAJEMEN INDONESIA 
 

TIME & LOCATION 
 

Pukul : 08.30 – 17.00 (2-days-session) 

10-11 August 2016 

Grand Sahid Jaya Hotel 
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta 
 

 


