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KIT PEMBINAAN MANAJER 
DAN TIM GALLUP
Orang menyadari potensi penuh mereka ketika mereka dapat menggunakan bakat terbesarnya setiap hari. Manajer 
yang hebat mengetahui ini dan memahami cara menggunakan bakat setiap orang untuk menyiapkan anggota tim untuk 
sukses, mencapai sasaran kinerja tim, dan mencapai sasaran organisasi.

Kit Pembinaan Manajer dan Tim memberikan petunjuk dan sarana yang dibutuhkan oleh pembina untuk 
membantu manajer dan tim memahami, menerapkan, dan mengintegrasikan strengths (kekuatan) 
mereka ke dalam peran mereka masing-masing. Sarana di dalam kit ini memberikan blueprint untuk bekerja 
dengan seorang manajer guna mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan kinerja tim dengan 
menggunakan pengembangan berbasis strengths (kekuatan).

Jika Anda berusaha mengembangkan manajer dan tim hingga mencapai potensi terbesarnya, kami mendorong Anda 
untuk menghadiri kursus Pembinaan Manajer dan Tim, yang mencakup Kit Pembinaan Manajer dan Tim gratis. 
Kunjungi on.gallup.com/1erxblr untuk mempelajari lebih lanjut tentang kursus pembinaan strengths (kekuatan) Gallup.

DETAIL KIT PEMBINAAN MANAJER DAN TIM

Kit Pembinaan Manajer dan Tim Gallup menyediakan petunjuk dan sarana untuk memfasilitasi sesi pengembangan 
berbasis strengths (kekuatan) dengan manajer dan tim kecil. Kit ini membantu Anda:

 • membina manajer menggunakan strengths (kekuatan) dan memaksimalkan bakat mereka guna mencapai hasil 
kinerja yang diinginkan

 • menyiapkan manajer dengan teknik menggunakan pengembangan berbasis strengths (kekuatan) untuk mengatasi 
tantangan tertentu yang berhubungan dengan tim

 • membantu tim menemukan, mengembangkan, dan menggunakan bakat unik 
mereka untuk engagement tim yang lebih hebat

 • melengkapi anggota tim dengan strategi 
memaksimalkan bakat individu dan 
kolektif mereka untuk meningkatkan 
produktivitas dan kinerja tim.

CATATAN: Kit ini adalah untuk pembina yang familiar 
dengan pengembangan berbasis strengths (kekuatan) yang 
memiliki pemahaman kuat mengenai penilaian dan 
tema Clifton StrengthsFinder. Jika Anda membutuhkan 
pendekatan pengenalan pada pembinaan strenghs 
(kekuatan), pertimbangkanlah untuk membeli Starter 
Kit Pembinaan Strengths (Kekuatan) di https://
www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/Kits.
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APA YANG ADA DI DALAMNYA

Materi yang disertakan dalam kit ini dikembangkan 
secara ekslusif untuk Kit Pembinaan Manajer dan Tim, 
dan di dalamnya termasuk:

Pengantar Panduan Pembinaan Strenths 
(Kekuatan) dengan Manajer dan Tim

Panduan ini akan membantu Anda memahami tugas 
Anda sebagai pembina dan bagaimana kesuksesan Anda 
bersandar pada kemampuan Anda untuk membantu 
manajer dan tim mencapai sasaran kinerja mereka. 
Panduan tersebut memperkenalkan Anda pada faktor 
paling penting untuk menciptakan tim berbasis 
strengths (kekuatan) serta peran dan tanggung jawab 
penting dari manajer tim. Didukung oleh penelitian 
terbaru Gallup, panduan ini menjelaskan karakteristik 
dan aksi tim yang memiliki produktivitas tinggi dan 
manajer berkinerja tinggi.

Panduan Diskusi Pembinaan Berbasis 
Strengths (Kekuatan) dengan Manajer

Panduan komprehensif ini membantu Anda bekerja 
dengan manajer untuk memahami sasaran berbasis tim 
dan organisasi. Panduan ini memberikan kerangka untuk 
pembinaan manajer sehingga mereka dapat memahami 
dan menghargai kekuatan individu dan kolektif tim. 
Menggunakan panduan ini, Anda akan mendapatkan 
sarana yang diperlukan untuk membantu manajer 
memaksimalkan bakat mereka untuk merangsang 
kinerja individu dan tim.

Panduan ini berkonsentrasi pada tiga diskusi pembinaan 
yang konstruktif:

 • mendorong manajer untuk menghargai bakat 
uniknya dalam konteks peran mereka

 • membantu manajer memahami dan menghargai 
bakat unik dan kuat dari setiap anggota tim

 • mengedukasi manajer tentang strengths 
(kekuatan) kolektif tim, dan membantu mereka 
mengenali perbedaan bakat potensial dan 
kerentanan tim.

Panduan Diskusi Pembinaan Berbasis 
Strengths (Kekuatan) dengan Tim

Saat anggota tim mengetahui tentang bakat terbesar 
mereka satu sama lain, mereka menemukan peluang 
terbesar untuk menuju kesuksesan tim. Panduan 
mendalam ini membantu Anda memposisikan orang lain 
untuk meraih kesuksesan dengan mengajari mereka 
bagaimana menjadi tim berbasis strengths (kekuatan).

Panduan ini berisi empat diskusi pembinaan tim:

 • memperkenalkan pondasi pengembangan 
berbasis strengths (kekuatan) kepada tim dan 
membantu anggota memahami profil strengths 
(kekuatan) individu.

 • mengedukasi anggota tim mengenai kehebatan 
partnership berbasis strengths(kekuatan) dengan 
membantu mereka menghargai bakat unik yang 
dikontribusikan oleh setiap anggota untuk tim

 • membantu anggota tim menghargai bakat kolektif tim 
dan memahami cara terbaik menggunakan kekuatan 
satu sama lain untuk meningkatkan kerja tim

 • menyediakan strategi bagi anggota tim untuk 
menggunakan bakat individu dan kolektif 
setiap hari untuk meningkatkan engagement, 
produktivitas, dan kinerja tim

Paket Aktivitas Diskusi Strengths (Kekuatan) Tim

Gunakan set materi ini selama sesi pembinaan tim. Set ini 
terdiri dari dua paket:

 • Diskusi Pembinaan Tim Satu berisi poster 
Singkapkan Bakat Anda dan kartu Bakat dalam 
Tindakan. Gunakan ini untuk memperkenalkan 
pengembangan berbasis strengths (kekuatan) 
kepada tim.

 • Diskusi Pembinaan Tim Dua berisi Kartu 
Partnership dan stiker Potret Strengths 
(Kekuatan). Gunakan ini untuk mengedukasi 
tim tentang kehebatan partnerships berbasis 
strengths (kekuatan).

Untuk pemesanan internasional, silakan hubungi Gallup Store 
di gallupstore@gallup.com atau 1.402.951.3674. Pengiriman 
standar di Amerika Serikat gratis.

Silakan hubungi kami di 888.525.6117 atau 1.402.951.3674 
untuk pengiriman internasional atau ekspres.


