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SILABUS TRAINING

EXCELLENCE WORKER WITH ETHOS TRAINING

1. KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI
Tingkat produktivitas sebuah perusahaan dapat memberikan konstribusi signifikan terhadap maju
dan berkembangnya perusahaan. Produktivitas merupakan rasio antara output dan input pada
sistem. Input yang sangat menentukan dalam setiap proses ádalah manusia, dalam hal ini staf/
karyawan. Umumnya manajemen perusahaan sering mengeluh mengapa output yang dihasilkan
masih belum berkualitas dan tingkat pelayanannya masih rendah. Permasalahan ini sangat sering
terjadi di Indonesia yang disebabkan attitude atau etos kerja yang rendah. Banyak staf/ karyawan
maupun profesional masih bertanya  dalam dirinya… Untuk apa saya bekerja …??? Apa yang
saya dapatkan…?? Mengapa saya harus bekerja di perusahaan ini padahal reward yang saya
dapatkan tidak sesuai..?? Untuk itu dibutuhkan pelatihan “Ethos Kerja” dengan harapan dapat
meningkatkan performa staf/ karyawan dalam melakukan pekerjaan agar lebih produktif.

2. TUJUAN
Meningkatkan kualitas etos kerja karyawan, menghasilkan kinerja terbaik, menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan kuat, memiliki gairah dan semangat tinggi dalam menghadapi
situasi persaingan yang penuh tantangan, dan mampu bekerja sama dalam perilaku kolaboratif
di internal organisasi.

3. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN SETELAH PELATIHAN
a) Peserta memahami cara membangun hubungan kerja yang harmonis untuk menghasilkan

kerja yang berkualitas tinggi
b) Peserta memahami cara mengembangkan pikiran positif untuk mengatasi masa-masa sulit
c) Peserta akan memahami arti dari etos kerja dan motivasi kerja sebagai dasar untuk meraih

sukses pribadi dan pekerjaan
d) Peserta mendapatkan ide, wawasan, dan pencerahan tentang kesuksesan dari perspektif

yang luas
e) Peserta akan mampu menginternalisasikan konsep etos kerja ke dalam dirinya
f) Peserta akan memiliki komitmen untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih

baik lagi

4. MATERI YANG DIBAHAS
a) Commitment Time with Coaching
b) Excellence Worker Concept
c) Ethos & Motivation Concept
d) 8 Sinamo Ethos Concept

5. METODE YANG DIGUNAKAN
a) Pemaparan dan Diskusi Konsep dengan pendekatan Adult Learning System
b) Energizer dan Ice Breaking dengan Games
c) Internalisasi Konsep dengan pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP)
d) Internalisasi Komitmen dengan pendekatan Coaching berbasis International Coach

Federatio (ICF)



No. Dokumen: FM-FS-01-04 Revisi : 01 Tgl Efektif: 25 Maret 2019

SILABUS TRAINING

e) Motivasi Untuk Menjadi Pekerja Terbaik dengan pendekatan Hipnoterapy

6. PESERTA YANG PERLU IKUT
Top Manajemen dan seluruh staf/ karyawan

7. WAKTU YANG DIBUTUHKAN
Program Pelatihan Intensif yang dirancang untuk 2 hari kerja.


