SILABUS PELATIHAN
I. Judul Pelatihan : Cara Cepat Mendapatkan Pekerjaan Impian Dimasa Corona
Deskripsi Pelatihan : Tingkatkan daya jual dan keterampilan Anda untuk memenangkan persaingan
di bursa kerja. Materi yang mudah dipahami dan diterapkan bagi Anda yang sedang mencari
pekerjaan saat ini. Dibawakan oleh facilitator yang berpengalaman dibidangnya, dengan bahasa yang
mudah dipahami.

II. Tujuan Pelatihan
Tujuan Umum : Di akhir pelatihan peserta mampu membuat CV yang menarik serta kiat - kiat
menjadi pekerja profesional, turutama dimasa pandemi.
Tujuan Khusus :
> Mampu mengenal potensi diri melalui tes keahlian dan bakat
> Mampu membuat CV yang menarik
> Mampu menjadi pribadi yang positif dan percaya diri
> Menguasai prinsip dasar grooming/cara berpenampilan
> Memiliki personal branding/citra diri sebagai perofesional muda
> Mampu berkomunikasi dengan baik saat sesi wawancara/interview
> Memiliki dasar negosiasi saat bernegosiasi gaji dengan HRD

III. Sasaran Kompetensi Kerja
Pelatihan ini ditujukan untuk siapapun yang sedang mencari pekerjaan saat ini, baik yang memiliki
pengalaman maupun yang baru lulus sekolah atau kuliah.

IV. Sasaran Kelompok Peserta :
> Minimal setara SMA sederajat dapat mengikuti pelatihan ini
> Mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik
> Mampu mengoperasikan laptop/komputer/handphone untuk mengikuti pelatihan
> Tingkat kesulitan pelatihan ini adalah tingkat pemula

V. Metode Ajar :
Menggunakan metode Online - Self-paced Learning. Metode ajar yang digunakan adalah ceramah
ineraktif, kuis, dan penugasan.

VI. Durasi Pelatihan :
Topik
Pre Test
Mengenal Potensi Diri lewat Analisa Kepribadian dan Bakat
Membuat CV yang Menarik
Berpikir Postif dan Percaya Diri
Menguasai Prinsip Dasar Grooming/Berpenampilan Sesuai Personal
Branding
Menguasai Teknik Komunikasi dalam Wawancara Kerja
Post Test
Total Durasi

Durasi
15 menit
60 menit
50 menit
40 menit
60 menit
60 menit
15 menit
300 menit / 5 jam

VII. Mekanisme Evaluasi Pembelejaran Peserta :
Evaluasi Level 1 : Reaksi
Evaluasi Level 2 : Belajar
Evaluasi Level 3 : Tingkah Laku

Pemberian Ulasan dan rating di Platform Digital
Pre-test dan Post-test, Kuis
Komunikasi via WhatsApp

VIII. Materi Pelatihan :
1. Mengenal Potensi Diri lewat Analisa Kepribadian dan Bakat
Menjelaskan tentang 4 macam tipe kepribadian menurut TACK TMI. Kekuatan dan kelemahan setiap
tipe kepribadian. Setiap peserta juga akan diberikan tes kepribadian untuk mengetahui tipe
kepribadiannya. Dengan mengetahui tipe kepribadian peserta maka diharapakan peserta dapat
mengetahui potensi dari diri sendiri aga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang
telah dimiliki.
1. Membuat CV yang Menarik
Menyusun CV adalah sebuah hal yang umum bagi siapapun yang sedang mencari pekerjaan. Namun
ternyata ada hal – hal yang perlu diperhatikan agar CV yang kita buat dapat menraik perhatian tim
HRD. Dalam sesi ini juga akan dijelaskan jenis – jenis CV serta kegunaannya. Disertai arahan dalam
menyusun format CV yang menarik.
2. Berpikir Positif dan Percaya Diri
Berisi tentang materi yang menggambarkan bagaimana kita harus tetap berfikir positif apapun yang
terjadi. Bagaimana menyikapi permasalahan yang ada didepan kita, setiap permasalahan memiliki
makna tersendiri, semua tergantung bagaimana kita ingin menyikapinya. Serta tips dan trik untuk
meningkatkan rasa percaya diri.
3. Menguasai Prinsip Dasar Grooming/Berpenampilan Sesuai Personal Branding
Mengenal arti personal branding dan bagaimana menciptakan personal branding yang baik didepan
umum. Mengenal grooming serta apa saja yagn harus diperhatikan saat grooming agar sesuai
dengan personal branding yang ingin kita ciptakan.
5. Menguasai Teknik Komunikasi dalam Wawancara
Apa saja yang harus dipersiapkan saat kita mendapatkan kesempatan wawancara kerja. Apa saja
yang harus diperhatikan saat menjawab pertanyaan – pertanyaan saat wawancara. Contoh – contoh
pertanyaan yang umum ditanyakan saat wawancara kerja dan bagaimana menjawab pertanyaan
tersebut, sehingga kita dapat meninggalkan kesan yang baik bagi pewawancara.

IX. Tenaga Pelatih
Lihat pada Lampiran B

X. Sertifikat Pelatihan
Sertifikat Kelulusan

Lampiran B

Nama : Mediana Nuarika Daniel, S.IKom
Rangkuman Tenaga Pelatih :
Berpengalaman lebih dari 6 tahun sebagai profesional trainer
Fokus bidang : Strategic Management, Leadership, Supervisory,
Influencing, Communication, Collaboration & Internal Service,
Interpersonal, Character Building, Stress Management, Personal
Productivity, Time Management, Change Leadership, Ownership,
Conflict Management

Pendidikan :
• Various TMI & TACK Trainer Certification
• Top 3 Consultant of Year in TACK-TMI Trainer World Congress
2016 (Dubai)
• Facilitator for Power Briefing: Leadership Board Game (Dubai)
• How to Win and Grow Your Business Master Class & Workshop from TACK-TMI International
(Dubai)
• Opportunity Management Master Class & Workshop from TACK-TMI International (Dubai)
• The Future Service Workshop by Darragh Mcgilicuddy (Dubai)
• Design Thinking for Innovation Training, (Jakarta)
• Various sales, service and leadership master class & workshop from TACK-TMI International
• Bachelor Degree in Faculty of Communication, Binus University, Major : Marketing Communication
(Public Relation)

Pengalaman Kerja :
• Facilitator of MDI TACK Training International
• Develop and deliver learning programs for various industries and various levels of participants in
English and Bahasa Indonesia. Customized programs to customers’ specific needs and target
participants’ challenges.
• Conduct in-class assessment & observation for participants’ individual strengths and
development areas based on the company’s values and/or competencies
• Conduct experiential learning activities and give briefings based on company’s values and/or
competencies
• Marketing Manager – Surya Medicanda Lestari
• Marketing Communication - BINUS University
• Marketing Executive - BINUS University
• Business English Facilitator - Be! English Training Provider

• Internship for Australian Trade Commission – Australian Embassy

