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Jalanan 

Modul 3 – Unique Learning 

2 Hours online TFH – Training from Home  

Do We still Believe in Values? 

• Real Story, real person analysis & discussion 
• Bisa kita aplikasikan-kah? 

 

PT Access One Indonesia 
 14 tahun melayani korporasi di Indonesia.  

Fokus kami adalah meningkatkan skills peserta  

training melalui pengalaman dan aplikasi unik yang 

mudah dijalankan. Telah melayani lebih dari 100 

perusahaan Indonesia  dan multinasional sejak 

2006, dengan lebih dari 10.000 peserta training.  

Dalam situasi menantang seperti sekarang, masihkah kita percaya pada corporate values? Sebagian 

besar WFH, bekerja dari rumah, nilai-nilai personal kah yang akan digunakan? Sebagai officer, manager 

atau supervisor, perlukah kita install ulang cara kita berpikir dan memahami tim kita? Kami menyajikan 

sedikit konsep, lebih banyak diskusi dan kisah nyata secara live untuk meraih hasil yang lebih baik.  

Trainers 
I Putu Suryanegara – founder Access One 

dan Tikki Budiman Oei – Senior Trainer 

Access One. Keduanya berpengalaman 

dalam aplikasi kekuatan corporate values 

dan personal values di berbagai perusahaan 

sejak tahun 2004. 

Challenging Situation 
Corporate Training Series 

Modul 1 – Your Personal Values 

Modul 2 – Personal & Corporate Values 

• Evaluasi personal values kita, apa kabar 
melihat situasi sekarang?  

• Logic and non-logic approach 
 

• Corporate & Personal values, saling 
melengkapi kah? 

• Challenging Situation Review 

Cukupkah 2 jam versi online training? 
Tentu saja tidak jika target kita adalah behavior change. Tapi kalau kita 

berani fokus membuka jendela mindset, situasi sekarang justru sangat 

tepat menanamkan pola pikir berbeda dan perilaku berbeda. 

Jika demikian, apa target realistis training ini? 
Pertama, refresh corporate values dengan cara unik. Tidak hanya diskusi 

tapi juga disertai contoh penerapan personal values yang berbeda. 

Kedua, peserta mampu melihat values secara lebih personal, sehingga 

memudahkan mereka meghadapi situasi saat ini. 
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Brief & Benefit untuk Peserta 

• Peserta akan mampu melihat cara pandang selama ini, menggali 
personal values yang dimilikinya dan menggunakannya dalam situasi 

menantang sekarang, corporate life maupun personal life 
• Peserta akan memperoleh cara praktis menggunakan logika dan non 

logika dalam melihat tantangan personal values 

Brief & Benefit untuk Peserta 

• 3 langkah mudah dalam blending personal & corporate values: 
Identify-Familiarize-Blended Values. Peserta akan lebih gampang 

memotivasi diri mereka dan tim mereka untuk mencapai kinerja lebih 
baik dalam situasi menantang saat ini 

• Real case yang dibawa oleh peserta akan dijadikan bahan diskusi  

Brief & Benefit untuk Peserta 

• Peserta akan mendengarkan langsung seorang guest speaker yang 
terbiasa dengan pola pendekatan personal values yang kuat, bertanya 

dan berdiskusi untuk memperoleh insights yang dalam 
• Sessi berakhir dengan motivasi untuk membuat action plan  

 

 

Modul 1 – Your Personal Values 

• Evaluasi personal values kita, apa 
kabar melihat situasi sekarang?  

• Logic and non-logic approach 
 

Modul 2 – Personal & Corporate Values 

• Corporate & Personal values, saling 
melengkapi kah? 

• Challenging Situation Review 

Modul 3 – Unique Learning 

• Real Story, real person analysis & 
discussion 

• Bisa kita aplikasikan-kah? 

Target Peserta 
• Officer-Supervisor-Manager-Dept 

Head level 
• Operations-Support Functions-

Finance & Acct-Sales-Frontlines 
• Program ini terbuka untuk semua 

industri 
    

Reservasi & Pembayaran 
• Telpon/WA kami untuk menentukan 

tanggal dan jam yang available 
• Mengisi dan menandatangani form di 

bawah 
• Pembayaran dilakukan setelah 

menerima invoice 
 

Investasi 

 

 
Rp. 25.000.000,- + Ppn 

 

2 Hours online TFH – Training from Home  

Do We still Believe in Values? 



Road to  
15 years 

Confirmation Letter 

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyepakati reservasi online training selama 2 jam di atas 

dengan jumlah peserta maksimal 30 orang dan terms of payment berikut: 

     

• Pembayaran dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah menerima invoice  

• Perubahan tanggal dimungkinkan satu kali dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

• Apabila terjadi pembatalan maka pembayaran tidak dapat dikembalikan. 

• Investasi tersebut sudah termasuk materi softcopy  

 

Pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- + Ppn 10%, total Rp.27.500.000,- 

akan ditransfer ke rekening Access One : 

Bank  : Bank Sinarmas Cabang Roxy Square, Jakarta 

Penerima   : PT. Access One Indonesia 

Nomor Rekening  : 0046719678                   
 

 

 

………………..,tgl…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

Jabatan:       

Nama Program Do We still Believe in Values? 
Tanggal dan 
Jam Reservasi 

Nama Perusahaan 
 
 
 

Alamat Perusahaan 
 
 

Nomor NPWP 
 
Alamat di NPWP  
 

Setelah dilengkapi dan ditandatangani, 
mohon di email ke Susie@ptaoi.com 

beserta copy NPWP Perusahaan 

accessONEindonesia.com 


