
INTEGRATED
TRAINING DESIGN 

Integrated Training Design (ITD)  adalah serangkaian proses 
menganalisa kebutuhan dan mendesain program                              
pembelajaran yang sistematis, efisien dan efektif untuk 
pemenuhan gap kompetensi

Training ini bertujuan agar peserta memahami konsep, proses 
dan tools dalam melakukan analisa kebutuhan pembelajaran 
untuk peningkatan kinerja individu dan perusahaan.

Informasi Pendaftaran:

Gedung GKBI Suite 503, Jl. Jend Sudirman 28, Jakarta 10210

Operations: 
Jalan Bendungan Jatiluhur 56, Jakarta 10210
Tel   : 021-5720761 / 021-57901420
Email  : info@dunamis.co.id

www.dunamis.co.id

Peserta akan mampu untuk:  

@dunamis.indonesia Dunamis Indonesia

BENEFITS 
OF INTEGRATED TRAINING DESIGN

Menganalisa kebutuhan  pembelajaran yang selaras dengan strategi dan 
tujuan organisasi

Pendekatan menggunakan Model ISD (Instructional System Design) 
dapat memberikan gambaran menyeluruh dari proses pembelajaran 
yaitu menentukan siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana 
program pembelajaran

1.

2.

3.

WHO
NEED THIS TRAINING?

HR Specialist,                                 
HR Manager/Leader

KOMPETENSI TEKNIS

Strategic 
Human Capital

Collecting Data

Learning 
Need Analysis 

Instructional 
System Design

DELIVERABLE

Consulting

Technology

Public / Inhouse 
Program

2 days program

Mengidentifikasi 
kebutuhan                               

pembelajaran 
karyawan yang 

dapat mendukung 
strategi dan tujuan 

perusahaan

Memahami konsep, 
metode dan tools 

dalam analisa 
kebutuhan                

pembelajaran

Menyelaraskan 
pembelajaran      

secara organisasi 
(organizational 
learning) dan 
pembelajaran 

individu (individual 
learning)

Memiliki dasar untuk 
menyusun program 
pembelajaran yang 
dapat memenuhi 
gap kompetensi 
sesuai dengan 
pekerjaan yang 

dilakukan

Konsep dan tools yang tepat mendukung pengembangan program 
pembelajaran secara bersinambungan dengan efektif dan efisien 
sehingga sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah dengan cepat.
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