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SILABUS TRAINING

Team Building / Outbound

1. KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI
Masyarakat pelanggan, baik internal maupun eksternal, membutuhkan dan sekaligus menuntut
pelayanan publik yang berkualitas. Disamping itu, Pemerintah juga menuntut kepada Aparatur
Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik melalui Reformasi Birokrasi
menuju peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
Pengawasan dilakukan dengan lebih ketat dengan adanya lembaga Ombudsman yang
mengawasi pelayanan publik, KPK yang mengawasi Korupsi dan penilaian kinerja instansi
pemerintahan oleh Kemenpan & RB.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan organisasi yang baik dalam segala hal.
Manajemennya, leadership para pemangku jabatan, interaksi kerja antar bidang, dan kerjasama
dan kekompakan antar aparatur yang berada pada lingkup suatu badan atau dinas. Hal ini yang
kadang menjadi penghambat organisasi dalam menjalankan visi dan misinya.

2. TUJUAN
Meningkatkan kualitas Meningkatkan kompetensi dan komitmen melalui perubahan pola pikir,
sikap kerja, perilaku sehingga dapat membangun budaya kerja yang lebih baik dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

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

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

pribadi dan pekerjaan
d) Memiliki ide, wawasan, dan pencerahan tentang kesuksesan dari perspektif yang luas
e) Mampu menginternalisasikan konsep etos kerja ke dalam dirinya
f) Memiliki komitmen untuk melakukan perubahan terutama dalam proses komunikasi antar

sesama aparatur dilingkungan Badan atau Dinas.

4. MATERI YANG DIBAHAS
a) Karakterisitik Organisasi Pelayanan Prima dan Kendalanya
b) Komunikasi Efektif dalam Organisasi
c) Memahami Sumpah dan Janji ASN
d) Konsep Ethos Kerja dan Revolusi Mental
e) Bagaimana Membentuk Winning Team dan Valued the Team

5. METODE YANG DIGUNAKAN
a) Pemaparan dan Diskusi (Inbound)
b) Games / Outbound

6. PESERTA YANG PERLU IKUT
Top Manajemen dan seluruh aparatur

7. WAKTU YANG DIBUTUHKAN
Program Pelatihan Intensif yang dirancang untuk 3 hari kerja


