THINK CREATIVELY WORK ENTHUSIASTICALLY
Creative Problem Solving (Menyelesaikan Masalah Secara Kreatif) dibutuhkan setiap individu dan kelompok
dalam menghadapi berbagai persoalan di tempat kerja maupun masalah keseharian. Creative Problem Solving
(CPS) perlu mendapatkan perhatian dan merupakan kompetensi yang harus dikuasai. Menangani masalah umum
dengan cara kreatif dapat menghemat biaya dan waktu serta meningkatkan antusiasme.
MANFAAT:
Setelah mengikuti dan berpartisipasi penuh dalam workshop ini, peserta akan memahami teori kreativitas dan
teknik-teknik berpikir kreatif, mengantisipasi problem sebelum terjadi dan membentuk perilaku berpikir kreatif.
Workshop ini akan memberikan manfaat kepada pebisnis, management team dan siapa saja yang ingin
membentuk kebiasaan baru menyelesaikan problem secara kreatif, menghemat biaya dan waktu serta
meningkatkan semangat melakukan tugas sehari-hari.
Program ini telah diikuti oleh tim manajemen perusahaan-perusahaan dan memberikan manfaat luar biasa dalam
mengasah kreativitas. Metode penyampaiannya memungkinkan peserta membawa case study dari lapangan ke
dalam ruang training dan mendapatkan solusi.
Materi disampaikan atau dilokakaryakan selama 2 (dua) hari dan dibagi menjadi 6 sesi/modul dengan
penyampaian interaktif; role play; studi kasus; diskusi kelompok dan games (30% penjelasan dan 70% praktik
berkelompok atau peer). Pemutaran video kasus diikuti diskusi kelompok juga akan diberikan pada sesi-sesi di
mana terdapat relevansinya
Pemateri dan sekaligus pelatih workshop ini sudah berpegalaman luas di bidangnya dan berdedikasi penuh.
MENGUPAS TINGKAT KREATIVITAS
Guna mendapatkan manfaat sepenuhnya, sesi workshop ini akan dilaksana dengan setting group coaching, di
mana tim dari client akan berkesempatan mendiskusikan berbagai kebiasaan dan budaya kerja mereka.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach dapat mengarahkan tim manajemen mengaudit kreativitas
melakukan tugas sehari-hari dan memahami perspektif mereka sendiri menyelesaikan masalah secara kreatif dan
inovatif. Sesi 1 on 1 coaching akan ditetapkan sesudah berhasil mengidentifikasi hal-hal di atas dan kebutuhan
individu tim untuk mencapai gol mengatasi hambatan berpikir kreatif dalam diri dan menciptakan lingkungan
yang mendukung kegiatan kreatif.
LATAR BELAKANG KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
Menggunakan pendekatan Advanced NLP seperti Submodalities, Anchoring Technique dan sebagainya untuk
mengatasi mental block atau limiting beliefs:
• Memahami fungsi otak dan proses berpikir
• Mengatasi mental block dan menumbuhkan keyakinan baru
• Dis-asosiasi dari problem dan mengobservasi dari sudut 360 derajat.
REFRAMING PROBLEM MENJADI OUTCOME
Setiap problem dapat di-reframe menjadi Outcome atau hasil akhir yang diinginkan agar dapat menemukan
solusi kreatif dan ide-ide baru muncul dengan mudah. Peserta akan merasakan perbedaan mendasar dengan
mengubah persepsi masalah sebagai tantangan.
PROSES CREATIVE PROBLEM SOLVING
Business coach akan melatih peserta untuk menerapkan study case ke dalam proses CPS. Sesi ini dimulai
dengan menjelaskan apa itu CPS dan dilanjutkan dengan role plays. Hasil pembelajaran dari sesi ini dapat
diterapkan dalam kegiatan management selanjutnya. Cara kami memimpin workshop ini membuka kreativitas
peserta sehingga mereka dapat terus menerus menciptakan solusi-solusi kreatif.
TEKNIK-TEKNIK BERPIKIR KREATIF
Saat ini terdapat banyak sekali tenik-teknik berproses kreatif seperti: Design Thinking; Mind Mapping; Lateral
Thinking; Teknik 10 Pertanyaan; Edward De Bono “Six Thinking Hats”; NLP Disney Model dan lain-lain.
Setelah peserta mencapai tingkat confidence tertinggi, mereka dapat dengan mudah mempelajari dan
menggunakan teknik-teknik ini dan semakin menghebatkan proses berpikir kreatif.
PRAKTIK DAN DISKUSI
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Sesi terakhir ini sebenarnya adalah sesi AHA di mana setiap peserta akan merasa antusias sekali menerapkan
pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sejak sesi pertama. Action plan dan rencana coaching
dirancang serta diterapkan.
DAPATKAN 30 MENIT SESI GRATIS
Hubungi kami melalui email erni.julia@gmail.com untuk mendapatkan kesempatan
mengidentifikasi tujuan Anda dan langkah-langkah mencapainya.
Anda juga dapat kembali ke website www.ernijuliakok.com dan mengisi formulir.
Kami siap membantu Anda!
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