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PAKET OUTING

Training – Fasilitasi – Outbound – Fun Game

Rapat merupakan salah satu proses
interaksi untuk mengumpulkan dan menemukan cara-cara kerja atau proses yang
lebih inovatif dan kreatif bagi sekelompok
orang. Namun rapat bisa menjadi sumber
kemubaziran karena dilaksanakan secara
buruk akibat lemahnya kemampuan fasilitasi (facilitating skills) dari para eksekutif atau
manajer yang memimpin rapat tersebut.
Peran fasilitator dipandang sangat diperlukan dan dibutuhkan terutama saat orang
secara berkelompok harus merencanakan,
memutuskan, membuat inovasi, implementasi dan berbagi tanggung jawab. Fasilitator
akan menginspirasi mereka agar mengerahkan energi yang luar biasa menuntaskan apa yang tidak bisa mereka lakukan
sendirian. Kemampuan fasilitator dapat
mengalirkan energi mereka.
Training Harmonic Facilitation Skill
Harmonic Fasilitasi adalah sebuah pendekatan non linier dan swakelola bertujuan
mengubah konflik menjadi ketegangan
kreatif dalam sebuah pertemuan kelompok.
Harmonic Facilitation menggunakan kekuatan hati dan sekaligus pikiran.
Harmonic fasilitasi adalah sebuah proses
sadar dan sepenuh hati membantu memudahkan kelompok menemukan pilihanpilihan baru dan menjadikannya selaras
dengan tujuan terbaiknya.
Proses Harmonic Fasilitasi adalah model
yang mendudukkan empati pada puncakn-

ya dengan tujuan peserta pertemuan saling
menyimak dengan aktif. Proses ini pada
gilirannya akan membantu peserta untuk
berfikir multi perspektif.
Harmonic fasilitasi bekerja dengan cara
membuka hati dan pikiran. Pertemuan harus
berbeda dengan memperkenalkan permainan, simulasi atau bermain peran. Harmonic
Fasilitasi mendorong para peserta berbicara
secara otentik sebagai dirinya.
Tujuan pelatihan atau training
Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak
karyawan bahkan manajer handal yang
sanggup mengawal terwujudnya perubahan-perubahan positif di masa depan dan
yang diproyeksikan perusahaan, instansi
bahkan organisasi.
l Memahami pentingnya cara mamfasilitasi yang benar dan tepat sasaran
l Mampu memahami karakter peserta
meeting
l Mampu menentukan dengan tepat alat
bantu dalam proses fasilitasi
l Mampu melaksanakan fasilitasi dengan efektif
Durasi Pelatihan
Durasi pelatihan ini selama 3 hari.
Fasilitas pelatihan :
Materi baca, Dokumentasi kegiatan,
SSertifikat, Welcome & Foto Banner,
Property & Equipment Training, Konsumsi
(3 kali makan dan 6 kali coffeebreak)
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