


VISI

To be a global institution in 
Human Resources Development 
with strong contributions to the 
realization of SuksesMulia 
civilization.

MISI

To lever the success of all leaders within 
national and international corporations as 
well as government institutions in taking 
their team and organization becoming 
more SuksesMulia



PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, Tbk.
Salah satu tim internal di Telkomsel berhasil 
membuat program peningkatan pendapatan 
yang berkelanjutan. Tim tersebut membuat 
program yang komprehensif bagi segmen anak 
muda untuk meningkatkan pendapatan 
berkelanjutan dengan memodifikasi produk 
telkomsel yang bernama TalkMania.

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.
Peningkatan penjualan sebesar 30%. 
Berkurangnya overtime pada posisi teller 
& customer service hingga 30%. Sistem 
dan kerja tim yang lebih baik dan efektif. 
Pengurangan corporate silos.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA. 
Tidak hanya peningkatan 
produktivitas perusahaan dalam 
proses produksi batu bara hingga 
mencapai 200%, tetapi juga 
performa keamanan tim meningkat 
secara signifikan.

PT ASTRA HONDA MOTOR
AHM berhasil mengurangi waktu 
distribusi produk dari 3 hari menjadi 1-2 
hari. Selain itu, pegawai mampu 
menyelesaikan pekerjaan mereka yang 
awalnya membutuhkan waktu 6 jam 
menjadi 4 jam.

PT BNI LIFE INSURANCE
Market share BNI Life Insurance 
meningkat dari 70% menjadi 100%, hal ini 
berarti setiap orang di area tertentu hanya 
menggunakan BNI Life Insurance. Lebih 
lanjut lagi, selain peningkatan pendapatan, 
BNI Life Insurance juga hampir tidak 
menerima keluhan dari pelanggan.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Meningkatnya target Sales dari 7% di 
tahun sebelumnya menjadi 50% di tahun 
ini. Penjualan bulanan melampaui target 
hingga 150%. Mencapai hasil penjualan 
tertinggi di regional yang pernah diraih.



Kemajuan teknologi yang berkembang 
pesat dan pengaruh Covid 19 
mengakibatkan perkembangan dan 
perubahan bisnis yang signifikan. Untuk 
itu perusahaan dan bisnis haruslah 
mampu menyesuaikan dirinya dengan 
berbagai perkembangan yang terjadi. 
Kepiawaian seorang pemimpinlah yang 
bisa membuat bisnis tumbuh 
berkelanjutan dalam kondisi apapun.

Sejak berdirinya di tahun 1999, Kubik 
Leadership telah dipercaya sebagai 
learning partner oleh berbagai 
perusahaan papan atas di Indonesia, baik 
swasta maupun BUMN, nasional maupun 
internasional, termasuk diantaranya 
perusahaan Fortune 100 Indonesia, untuk 
membantu proses pengembangan 

sumber daya manusia khususnya 
leadership dan personal development di 
perusahan masing-masing.
Dan kini, berbekal pengalaman dan tim 
yang ahli di bidangnya, Kubik Leadership 
tampil dengan program-program yang 
baru melalui training, coaching dan 
consulting yang lebih inovatif dan juga 
impactful. Kami ingin memastikan bahwa 
setiap rupiah investasi yang dialokasikan 
oleh klien, benar-benar menunjukkan 
impact yang nyata dan terukur bagi 
perusahaan.

Company profile ini disajikan untuk 
membantu menginformasikan bahwa 
kami adalah learning partner yang tepat 
untuk perusahaan yang Anda pimpin. 
Semoga solusi-solusi yang kami tawarkan 
didalamnya bisa membantu perusahaan 
Anda menjadi SuksesMulia dan tumbuh 
eksponential.
Salam SuksesMulia,

INTEGRATED SOLUTION

“
Atok R. Aryanto
CEO Kubik Leadership

TRAINING
We provide best 
solutions and services to 
meet client’s particular 
needs

COACHING

Advancing corporate 
leaders in creating 
extraordinary future 
through solution - 
focused coaching

CONSULTING

Providing effective 
solution in leveraging 
human resources as key 
success of business 
performance

Kepemimpinan berhubungan dengan 
orang-orang dan dinamika terjadi pada 
mereka, yang terus berubah. Tantangan 

kepemimpinan adalah menciptakan 
perubahan dan memfasilitasi 

pertumbuhan.

- John C Maxwell -

“



Involve Real Case Study, Challenge 
& Problems in Company

Fundamental Value in order to Sustaining 
Growth of Corporation or Institution 

Easy-to-digest Delivery and using 
Interactive & Experiential Learning

SUKSESMULIA
UNIVERSAL VALUE

SOLUTION-FOCUSED
APPROACH

SIMPLE AND
FUN WAY

OUR UNIQUE VALUE
PROPOSITION

CORPORATE DIAGNOSTIC
1. Conduct corporate diagnostic
2. Agreeing on training objectives
3. Training module personalization

CONDUCT TRAINING
1. Deliver wholebrain training
2. Experience, learn, commit
3. Create action plan

MONITOR APPLICATION
1. Reminders & motivation
2. Progress monitoring
3. Coaching & support

MEASURE RESULTS
1. Conduct training impact survey
2. Conduct indepth interview
3. Deliver training impact report

FOUR PHASE OF KUBIK 
Ensuring Optimum Results for Clients



KUBIK LEADERSHIP 
DEVELOPMENT 
FRAMEWORK

Personal Mastery
Productivity
Start Employee

Essential Leadership
Interpersonal Skill
Leveraging Multi Generation

Exponential Leadership
Team Leadership
Leader as a Coach

Leading in Crisis
Business Leadership
Organizational Leadership

BASIC LEADERSHIP

FRONT LINER LEADERSHIP

MANAGERIAL LEADERSHIP

CORPORATE LEADERSHIP

PERSONAL MASTERY
Tujuan: Peserta keluar dari zona nyaman, 

mengambil alih kendali hidupnya, melangkah 
maju  dan memiliki keyakinan diri untuk mampu 

meraih yang diinginkan serta tidak mudah 
mengeluhkan keadaan

STAR EMPLOYEE
Tujuan: Peserta terdorong untuk 

menginvestasikan waktu, pikiran dan hatinya 
dalam menghasilkan kinerja terbaik.

PRODUCTIVITY
Tujuan: Peserta memiliki 
keyakinan yang kuat dan 

kemampuan taktis dalam 
meraih target kerja yang tinggi, 

dan mampu mengatasi 
berbagai kendala yang dapat 

menghambat pencapaiannya.

BASIC 
LEADERSHIP

SUKSESMULIA



EXPONENTIAL LEADERSHIP
Tujuan: Peserta akan menjadi pemimpin yang 

benar-benar memimpin dalam memberdayakan 
anggota timnya untuk menciptakan masa depan 

bisnisnya yang melejit

ESSENTIAL LEADERSHIP
Tujuan: Peserta sebagai pimpinan kerja akan 
memiliki pola pikir dan mentalitas kepemimpinan 
yang tepat, serta menampilkan sikap dan perilaku 
yang akan mendorong anggota timnya untuk 
menampilkan kinerja terbaiknya.

LEVERAGING 
MULTIGENERATION
Tujuan: Peserta memahami karakter perbedaan 
generasi dan mampu mengelolanya dengan baik 
untuk meningkatkan atmosfer kerja yang positif 
dan kinerja yang produktif

LEADER AS A COACH
Tujuan: Peserta sebagai pemimpin akan dibekali 

dengan kemampuan untuk menjadi seorang 
Coach yang mampu memberdayakan (empower) 

dan mengoptimalkan seluruh potensi terbaik 
yang dimiliki tim-nya.

TEAM LEADERSHIP
Tujuan: Peserta sebagai pemimpin tim akan 

memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai 
tantangan dan hambatan dalam meraih target 

tim, baik dalam hal emosi, strategi, maupun 
eksekusi dari setiap anak buahnya.

INTERPERSONAL SKILL
Tujuan: Peserta mampu membangun hubungan 
yang setara dan harmonis, baik dengan level di 
bawahnya maupun diatasnya untuk menciptakan 
hubungan kerja yang positif dan produktif

FRONT LINER 
LEADERSHIP

MANAGERIAL 
LEADERSHIP



LEADING IN CRISIS
Tujuan: Setelah pelatihan ini para pimpinan kerja 
akan memiliki kemampuan membawa timnya 
melewati krisis dan bahkan menjadikan krisis 
sebagai momentum untuk kebangkitan tim.

ORGANIZATIONAL 
LEADERSHIP
Tujuan: Setelah pelatihan ini para pimpinan 
kerja/organisasi akan memiliki kemampuan 
mengelola dan bahkan merancang ulang tim 
dalam organisasinya untuk meningkatkan 
akselerasi pencapaian tujuan bisnis dan organisasi.

BUSINESS LEADERSHIP 
Tujuan: Setelah pelatihan ini para pimpinan 
kerja/organisasi akan memiliki kemampuan  untuk 
berfikir secara strategi bisnis, sekaligus mengawal 
proses eksekusinya sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan usaha dalam jangka menengah dan 
panjang.

OTHER SERVICES

Sebuah program yang terdiri dari serangkaian aktivitas 
yang didesain secara khusus untuk membantu 
menginternalisasikan nilai-nilai perusahaan ke dalam diri 
setiap karyawannya.

Program ini bertujuan untuk memberikan pencerahan, 
menyemangati, mendorong, serta mengarahkan peserta untuk 
menjadi yang terbaik bagi perusahaan, rekan kerja, keluarga, dan 
dirinya sendiri. 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesiapan teknis dan 
mental (psikologis) untuk peserta yang akan mengakhiri 
aktifitas kerja formalnya di perusahaan. 

VALUE INTERNALIZATION PROGRAM

SUKSESMULIA INSPIRATIONAL SEMINAR

AWARENESS RETIREMENT PROGRAM

Pelatihan yang akan membantu perusahaan untuk 
mempersiapkan para calon pegawai atau para calon manajer.

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM

Adalah program yang di design khusus untuk menjawab 
tantangan dan kebutuhan spesifik dari klien berkaitan dengan 
organisasi.

CORPORATE TAILORED PROGRAM

CORPORATE 
LEADERSHIP



OUR DELIGHTED CUSTOMERS FOUNDERS

Farid Poniman dikenal 
sebagai STIFIn Innovator 
(sebuah teori dan metodologi 
yang memetakan 
kemampuan manusia 
berdasarkan system operasi 
otak) yang berpengalaman 
pada berbagai profesi dan 
industri sehingga dapat 
mengkonsep ulang kultur 
yang ada disebuah perusahab 
dan menghasilkan perubahan 
yang positif terhadap 
performa perusahaan. Beliau 
menyelesaikan kuliahnya di 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dan Universitas Indonesia, 
serta program Magister 
Psikologi di Universiti 
Kebangsaan Malaysia. Dengan 
gagasan-gagasan yang jernih, 
orisinal, logis, mendasar, serta 
kontekstual bahkan 
melampaui batas pemikiran 
kontemporer.

Jamil Azzaini dikenal sebagai 
Inspirator SuksesMulia yang 
dengan kepiawaiannya 
dalam bertutur telah berhasil 
menginspirasi ratusan ribu 
peserta pelatihan di 
Indonesia, Malaysia, Brunei 
Darussalam, Filipina, dan 
Hongkong. Pemegang gelar 
Insyinyur dan Magister 
Manajemen Agribisnis 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 
ini bergabung dengan Kubik 
Leadership sebagai pemilik 
dan Master-Trainer pad tahun 
2005. Belliau menulis buku 
best seller seperti Kubik 
Leadership, DNA 
SuksesMulia, Tuhan Inilah 
Proposal Hidupku, Makelar 
Rezeki, ON, ATribute, 
SuksesMulia Story, dan Speak 
to Change.

Indrawan Nugroho dikenal 
sebagai Business Inovation 
yang merupakan pendiri 
Kubik Leadership. Bakat 
kreatif dan kesenangannya 
dalam bereksperimentasi 
telah mengubah wajah 
industri pelatihan saat ini 
menjadi sangat menghibur 
sekaligus Impactful. 
Penerima predikat Bachelor 
of Commerce dari The 
University of Melbourne, 
Magister Psikologi Terapan 
dari Universitas Indonesia ini 
dipercaya sebagai mitra 
konsultasi dan pelatih oleh 
150 perusahaan nasional dan 
multinasional yang termasuk 
diantaranya didalam 
perusahaan Fortune 100 
Indonesia.



PT KUBIK KREASI SISILAIN
Sovereign Plaza 21st  Floor, 
TB Simatupang Kav 36 Jakarta 12430

082 111 999 022, (021) 781 3030
info@kubik.co.id
www.kubikleadership.com

@kubikleadership


