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MPM LEAD STAGE 2 – BLOCK 1: 

LEADING IN VUCA ERA & 

COMMUNICATION AND INFLUENCING 



Tujuan :  

 Memahami pentingnya memberikan arahan jelas dan menetapkan target yang jelas untuk 

memastikan implementasi efektif serta memberikan hasil yang dibutuhkan untuk mencapai 

harapan kinerja 

 Meningkatkan kemampuan serta peran sebagai First Line Manager – Asisten Manager MPM 

profesional dengan mengubah sikap mental & perilaku pelaksana menjadi MPM people leaders 

yang secara efektif mencapai sasaran melalui dan bersama anak buahnya di  MPM 

 Mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan relevan dalam mengelola tim efektif 

dengan merencanakan, merancang pekerjaan yang sesuai untuk tim Anda, mendelegasikan, monitor 

progress dan motivasi tim menuju kesuksesan bersama 

 Memberikan kesempatan pada para pemimpin MPM untuk berlatih berbagai keterampilan yang  

dipelajari selama program dalam serangkaian aktivitas experiential learning yang didasarkan pada 

situasi yang umumnya dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari dan mendapatkan umpan balik dari 

fasilitator serta rekan peserta lain untuk pengembangan diri 

 Mehamami pentingnya komunikasi efektif untuk First Line Manager – Asisten Manager MPM untuk 

mengimplementasikan fungsi dan peran kepemimpinannya dengan sukses 

 Mengembangkan keterampilan komunikasi praktis dengan percaya diri dan asertif, termasuk 

berkomunikasi dengan berbagai tipe multi-generasi (X, Y, dan Zoomers), mendengarkan empatik, 

komunikasi asertif untuk menciptakan hubungan produktif dengan rekan, bawahan, atasan dan 

customer 

 Memberikan kesempatan pada para pemimpin MPM untuk berlatih berbagai keterampilan yang  

dipelajari selama program dalam serangkaian aktivitas experiential learning yang didasarkan pada 

situasi yang umumnya dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari dan mendapatkan umpan balik dari 

fasilitator serta rekan peserta lain untuk pengembangan diri 



Partners of 

GEORGE &  

ALFRED TACK 

 
• Focus in Sales & Sales 

Management  

• Management Skill & 

Leadership 

• Over 60 Years in 60 

Countries 

• Action Planning Oriented 

• World Certification 

Video Arts 

JOHN CLEESE 

 

•  More than 300 titles  

•  Edutaining 

•  Do’s & Don’ts 

•  Professional Actors 

•  Practical Skills 

•  Visual  Effective Impact 

 

   CLAUS MOLLER 

 

• Inspiring 

• Personal Development 

• Customer Service : 

     * A Complaint is A Gift 

     * Putting People First 

     * Employeeship 

     * Heart work  

• Corporate Cultures  

  Development  


