




BASIC HR MANAGEMENT 
 

Training HRD di level dasar ini sangat 
dibutuhkan oleh praktisi HR pemula 
dan siapapun yang ingin mempelajari 
HR management dari Basic. 
 
 

ORGANIZATION DEVELOPMENT 
 

Organization Development sangat 
penting untuk mengeksekusi strategi 
perusahaan. Struktur organisasi 
adalah kaki dan tangan management 
dalam mengimplementasilkan dan 
mengeksekusi planning guna mencapai 
target perusahaan. 

DESAIN KOMPETENSI 
 

Training ini mempelajari bagaimana 
melakukan desain kompetensi dengan 
benar, sehingga setiap jabatan di 
dalam organisasi memiliki standar 
kompetensi yang tepat. 
 
 

TRAINING NEEDS ANALYSIS 
 

Training ini mempelajari analisa 
kebutuhan training. Training harus 
berdasarkan kebutuhan (needs) 
bukan berdasarkan hanya keinginan 
(want). TNA ini sangat dibutuhkan 
agar ada efektifitas  dan efisien. 



KEY PERFORMANCE 
INDICATORS 

 
Training KPI ini mempelajari langkah-
langkah membuat KPI dengan benar 
dan tepat. Sehingga perusahaan 
mampu bergerak sesuai dengan GOAL 
yang sudah ditetapkan. 

PERFORMANCE MANAGEMENT 
SYSTEM (PMS) 

 
Training ini mempelajari PMS dengan 
lengkap, dimulai dari performance 
planning, performance coaching, 
performance appraisal dan 
performance review. Sangat penting 
diikuti semua level pimpinan dalam 
perusahaan. 

TRAINING FOR THE TRAINERS 
 

Membentuk internal trainer di dalam 
perusahaan. Mempelajari tata cara 
dan teknik bagaimana menjadi 
seorang internal trainer. Apa yang 
harus dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Sangat penting buat semua 
Spv dan Manager di perusahaan. 

PERFORMANCE APPRAISAL 
 

Training yang membahas tentang 
penilaian kinerja ini mempelajari tata 
cara penilaian kinerja yang baik dan 
benar. Aspek yang dinilai, cara 
menghitung dan merumuskan dengan 
benar. 



PA WITH KPI 
 

Performance Appraisal with KPI ini 
mempelajari bagaimana membuat 
penilaian kinerja dengan melibatkan 
KPI sebagai salah satu aspek yang 
dinilai. Sangat penting diikuti oleh 
semua level pimpinan. 
 

TIME MANAGEMENT 
 

Waktu yang hanya 24 jam sehari, 
waktu kerja yang hanya 8 jam sehari 
tetap dikelola  dengan baik. 
Kemampuan mengelola waktu sangat 
memegang peran penting buat semua 
karyawan dan pimpinan. 

LEADERSHIP 
 

Pelatihan kepemimpin wajib diberikan 
kepada para calon pimpinan dan 
pimpinan didalam perusahaan. 
Keberhasilan sebuah organisasi, 
sangat ditentukan oleh faktor 
leadership  para pimpinannya. 

MANAGEMENT DEVELOPMENT 
PROGRAM 

 
Pembekalan ilmu management kepada 
calon-calon pimpinan unit, bidang, 
departemen, divisi di dalam 
perusahaan. Training ini bertujuan 
agar perusahaan bergerak ke satu 
arah yang benar. 



COACHING SKILL 
 

Semua pimpinan wajib memiliki 
kemampuan coaching dengan baik. 
Kewajiban semua pimpinan 
mendevelop staffnya harus dilengkapi 
dengan kompetensi coaching yang 
baik dan benar. 
 

POSITIVE MINDSET 
 

Memiliki pola pikir positif adalah 
modal dasar setiap manusia. 
Problemnya tidak semua karyawan 
memiliki mindset positif, bagaimana 
cara agar semua karyawan memiliki 
mindset positif? 

SERVICE EXCELLENCE 
 

Pelayanan prima adalah pelatihan yang 
harus diikuti oleh semua karyawan 
dari level bawah sampai level atas. 
Siapakah yang harus dilayani dan 
bagaimana cara melayani yang baik? 
 

NLP FOR EMPLOYEE 
 
Training ini sangat dibutuhkan oleh 
semua karyawan di dalam perusahaan. 
Positif mindset, komunikasi dan 
respon positif terhadap situasi 
seperti apapun akan menguntungkan 
perusahaan di masa sekarang dan 
masa depan. 



ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING 

 

 

CONFLICT MANAGEMENT 
 

Pelatihan yang berorientasi pada 
proses manajemen konflik menunjuk 
pada pola komunikasi dan bagaimana 
mereka mempengaruhi kepentingan 
dan penafsiran terhadap konflik. 
 
 
 

COMMUNICATION TRAININNG 

 

 

CHANGE MANAGEMENT 

 

 

ACHIEVEMENT MOTIVATION 
TRAINING 

 
Program pelatihan untuk 
pengembangan diri khusus dalam hal 
peningkatan motivasi berprestasi. 
Pelatihan ini dapat meningkatkan 
kinerja organisasi, rasa percaya diri, 
menentukan keputusan, dan 
memaksimalkan potensi diri. 

COMMUNICATION TRAININNG 
 
Komunikasi menjadi salah satu kunci 
keberhasilan pelayanan 
publik. Training ini akan menjelaskan 
tentang bagaimana cara 
berkomunikasi dengan orang lain 
secara lisan dan tertulis sesuai 
dengan etika dan batasan dalam 
komunikasi agar kesalahpahaman 
dapat terhindarkan. 

CHANGE MANAGEMENT 
 

Proses pelatihan terstruktur dan 
sistematis untuk membantu transisi 
individu, tim kerja, ataupun organisasi 
dari sebuah kondisi ke arah tujuan 
yang diinginkan. 
 
 



PROBLEM SOLVING 
 

Suatu proses pelatihan dalam 
menemukan masalah dan memecahkan 
berdasarkan data dan informasi yang 
akurat, sehingga dapat diambil 
kesimpulan yang tepat dan cermat. 
 
 

MANAGEMENT INOVASI 
Pelatihan dengan tujuan manajemen 
inovasi untuk mengatur ide hasil 
kreatifitas dan inovasi yang mungkin 
dapat menjadi sangat banyak. 
Keberadaan ide tersebut harus 
diatur dan disusun secara sistematis 
agar sesuai dengan pengembangan 
usaha, melalui sistem terstruktur, 
sistematis, efisien, dan 
berkelanjutan. 

MANAGEMENT EMOSI 
 

Pelatihan pengelolaan emosi. 
Pengelolaan emosi dibutuhkan dalam 
menghadapi suatu masalah karena 
dalam memecahkan masalah harus 
disertai dengan emosi yang benar-
benar terkontrol. 

 

PELATIHAN LAINNYA 
 

Jika Anda memiliki kebutuhan 
training yang belum ada dalam 
katalog ini, silahkan komunikasikan 
kepada kami. 
 
 
 
 





NO. KEGIATAN 
OUTDOOR 

KETERANGAN 

1 Outbound 
Refreshing 

Kegiatan outdoor ini dilakukan dialam terbuka, 
suasana alam dengan pemandangan yang indah 
dan udara yang segar akan mampu memberikan 
energi positif tersendiri pada tubuh dan 
pikiran kita. Kegiatan outdoor ini dilakukan 
dengan kegiatan outbound yang merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat digunakan 
sebagai sarana training dan refreshing secara 
bersamaan.  

2 Outbound For 
Leadership 
Development 
Training 

Kegiatan outdoor disertai dengan kegiatan 
outbound yang ditujukan untuk memenuhi 
kapasitas dan kompentensi dan memberi 
pemahaman akan arti kepemimpinan. 





NO. TEMPAT WISATA 

1 Air Terjun Sri Gethuk 

2 Benteng Vredeburg 

3 Candi Prambanan 

4 Candi Borobudur 

5 Gembiraloka 

6 Gua Pindul 

7 Kali Suci 

8 Kaliurang 

9 Pantai Baron 

10 Pantai Kukup 

11 Pantai Drini 

12 Pantai Glagah 

13 Pantai Indrayanti 

14 Pantai Jogan 

15 Pantai Krakal 

16 Pantai Ngobaran 

17 Taman Wista Kopeng 

NO. TEMPAT WISATA 

18 Pantai Nglambor 

19 Pantai Sadranan 

20 Pantai Sepanjang 

21 Pantai Sundak 

22 Pantai Wedi Ombo 

23 Pantai Ngrenehan 

24 Pantai Prangtritis 

25 Pantai Pok Tunggal 

26 Pantai Siung 

27 Pantai Depok 

28 Pantai Baru 

29 Pantai Gua Cemara 

30 Monumen Jogja Kembali 

31 Gunung Api Purba Nglanggeran 

32 Kalibiru 

33 Hutan Pinus Mangunan 

34 Desa Wista Ledok Sambi 

NO. TEMPAT WISATA 

35 Waduk Sermo 

36 Museum Gunung Berapi 

37 Kraton Yogyakarta 

38 Taman Pelangi 

39 Taman Pintar 

40 Taman Sari 

41 Embung Nglanggeran 

42 Embung Sriten 

43 Gua Cerme 

44 Lava Tour Gunung Merapi 

45 Arum Jeram Sungai Elo 

46 Body Rafting Sungai Oyo 

47 Makam Raja Imogiri 

48 Malioboro 

49 Waduk Sermo 

50 Banyu Sumilir 

51 Pantai Parangkusumo 

52 dll 



INVESTASI 
 

Investasi untuk masing-masing kegiatan tentunya berbeda-beda, silahkan 
komunikasikan dengan kami training apa yang menjadi kebutuhan saat ini. 
Diskusikan dengan kami tentang budget di perusahaan Anda. Tentu PPT 
Metamorfosa akan memberikan yang terbaik. 
 

CONTACT US: 
 

PPT METAMORFOSA 
Jalan Parangtritis KM 09, Sewon, Bantul, Yogyakarta 

085328859600 
ppt_metamorfosa@yahoo.com 

www.metamorfosa.co.id 

mailto:ppt_metamorfosa@yahoo.com



