
ARTmazing Coaching Tools
“Cara KREATIF meningkatkan kualitas coaching 

Anda”

If you do nothing unexpected,
Nothing unexpected happens.

Fay Weldon



Mengapa Anda perlu alat?

• Perlu ketrampilan dan pengalaman dalam
memberikan training & coaching.

• Mempercepat proses membangun relasi dengan
coachee



Mengapa Anda perlu alat?

• ARTmazing
Coaching Tools 
membantu proses 
pemberdayaan
coachee
(empowering) 
karena mendapat
insight secara
langsung dari alat
yang digunakan. 



Mengapa Anda perlu alat?

• Menciptakan kondisi coaching yang nyaman karena
memindahkan emosi coachee terhadap
permasalahan yang dihadapi, pada alat yang 
digunakan.



Mengapa Anda perlu alat?

• Mengakomodir pola
komunikasi “Net 
Generation” yang 
sekarang lebih banyak
menggunakan bahasa
visual dibandingkan
bahasa verbal dalam
komunikasi.



Metode Coaching Tools

Pause
Permainan yang 

efektif akan
menimbulkan rasa 

penasaran dari
pemain. ARTmazing

Coaching Tools 
berguna untuk

menarik perhatian
coachee (grab 

attention) sehingga
membangkitan rasa 

penasaran yang 
membuat coachee

tertarik untuk
berproses dalam

coaching.

Expand
Permasalahan yang 

dihadapi dalam
coaching seringkali
tidak mudah untuk
dipecahkan. Hal ini

karena keterbatasan
sudut pandang yang 

dimiliki oleh coachee. 
ARTmazing Coaching 

Tools membantu
coachee untuk

mendapat sudut
pandang yang berbeda.

Doing
ARTmazing Coaching 
Tools memudahkan

Coach untuk
menjalin komunikasi

dengan coachee
secara natural, netral
dan mendalam untuk
mengeksplorasi cara

berpikir dan
perasaan coachee. 

Juga untuk
memberikan
pengalaman

komunikasi internal 
coachee dengan
dirinya sendiri. 

Focus
Setiap ARTmazing

Coaching Tools 
didesain dengan insight 

baru dan terfokus
untuk menstimulasi

perilaku nyata di 
kemudian hari. 



Pemikiran Konseptual

Kinerja Otak Kiri – Kanan
Kombinasi penggunakan “kata” dan “gambar” dalam alat ini
mampu mengakomodir sisi logis (otak kiri) dan sisi kreatif (otak
kanan) manusia. Sehingga ARTmazing Coaching Tools ini menjadi
alat yang efektif karena mengajak seseorang melihat satu
permalahan tidak hanya dari strukturnya, namun juga
mempertimbangkan nilai-nilai dan memunculkan kreativitas
dalam mengambil keputusan.

“The integration of the picture with the word addresses both the left and right 
lobes of the brain. This simultaneous stimulus creates an extraordinary 

phenomenon: All at once our rational reaction and our intuitive reaction are 
activated, blending together to create an association.”

Waltraud Kirschke (1999) Secrets of the Peeling 



Pemikiran Konseptual

Photo Therapy

• Foto atau gambar yang digunakan disini sebenarnya
mirip dengan peran gambar yang digunakan dalam
tes proyektif. Bentuk yang ambigu diyakini mampu
menjadi stimulus yang membangkitkan berbagai
macam asosiasi (asosiasi bebas). 



Photo Therapy

• Asosiasi atau persepsi yang 
dihasilkan oleh seseorang

adalah hasil kumpulan dari
ingatan, proses belajar, 
budaya, kebiasaan dan

pendidikan yang dialami sejak
kecil. Di sisi lain, asosiasi ini

dapat menjadi stimulus dalam
membangkitkan imajinasi –

sudut pandang/ ide yang 
belum pernah terpikir

sebelumnya, jadi terpikirkan.



Photo Therapy• Foto adalah sepotong dari
rangkaian kegiatan yang 
dipotret. Sehingga dapat
menjadi stimulus bagi coachee
untuk mengasosiasikan dengan
kejadian sesaat sebelum foto
tersebut dibuat – dan kejadian
sesaat setelah foto tersebut
dibuat.

• Asosiasi bebas inilah yang 
membawa efek terapeutik
terhadap isu yang sedang
dibahas.



Contoh Aplikasi
ARTmazing Coaching Tools

• Alignment Personal Values & Corporate Values

Ini adalah bagian dari program “Employee Engagement” yang 
seringkali digerakkan oleh Departemen SDM.

• Experience & Expanding Points of View

Alat ini dapat digunakan untuk menyederhanakan proses  
pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi dan menggali ide 
(brainstorming).



Contoh Aplikasi
ARTmazing Coaching Tools

• Assessment & Development

sebagai alternatif metode tambahan dalam assessment 
psikologis, sebagai media wawancara, penggalian nilai-nilai, dsb. 
Media ini unik, dibandingkan tes tertulis yang seringkali hanya
mampu mengungkap pemikiran logis asese. 

• Coaching Session

sebagai alat untuk menggali dalam mentoring di level 
manajemen atas, yang tidak bisa lagi sekedar ditanya, “Apa
masalah Anda?”



Contoh Aplikasi
ARTmazing Coaching Tools

• Leadership Training

Sebagai alat untuk menggali konsep dan nilai-nilai
kepemimpinan dari para pemimpin ini, sekaligus menjadi alat
bantu  para pimpinan ini untuk melakukan coaching pada timnya
dan mampu menggali kebutuhan tim.

• Team work

memperkuat komunikasi, intimasi, dan keterbukaan secara
mendalam di level emosi.



Contoh Aplikasi
ARTmazing Coaching Tools

• Problem solving

Menggali pola pengambilan keputusan dan melatih ketrampilan
intuitif dalam menganalisa situasi terkait dengan masalah yang 
sedang dihadapi. Selain itu menjadi media untuk memberikan
sudut pandang berbeda dari pola pikir yang sudah ada (unknown 
area).

• Strategic & Creative Thinking

sebagai stimulasi untuk membebaskan

otak dalam berpikir kreatif dan inovatif.



Contoh Aplikasi
ARTmazing Coaching Tools

• Communication Issues

memperlancar komunikasi yang buntu

di antara pihak yang berkonflik.

• Spark surprises and playfulness

menghilangkan mekanisme pertahanan diri dan resistensi
coachee, karena metodenya mengaktifkan otak kanan seperti
melakukan permainan dan mampu membuat asese
memindahkan emosi terhadap masalah ke dalam kartu. 



The Coaching Game
• 65 PICTures Cards, 165 Pages Book, 4 Cloth Process Charts and 

Focus Notes

• Coaching Game perlu dimiliki oleh para profesional – efektif
untuk one-on-one coaching, dinamika kelompok dan juga
berbagai pelatihan. 

• Mudah dipahami oleh berbagai audience, dapat
dikolaborasinya dengan berbagai macam topik dan
pertemuan.



Punctum
• 33 PICTures Cards, 33 Tema Riil Kehidupan, 33 Pertanyaan

Coaching, dan 1 Cloth Process Chart

• Pertanyaan-pertanyaan caoching dalam Punctum dapat
menembus logika setiap orang, sehingga dapat menggali akar
permasalahan terdalam.

• Sangat efektif untuk menumbuhkan dialog dengan diri sendiri
guna mendapatkan insight dari dalam terhadap isu yang 
sedang dihadapi.



Refresh

• 39 PICTures Cards, Process Maps, Greeting Cards, & 
Full-color Metaphor Booklets 

• Refresh adalah pengembangan dari Coaching Game –
dengan gambar-gambar yang lebih baru dan lengkap.



Faces
• Diluncurkan +/- Juni 2017

• 99 PICTures Cards, 8 Blank Reflection Cards, 4 Process Maps, 
58 Reflections Cards, 1 Real Mirror Card, Colorful Inspiration 
Book

• Faces merefleksikan identitas kita sebagai seorang pribadi, 
nilai-nilai yang kita pegang dan bagaimana melakukan self-talk 
sebagai bentuk refleksi dan evaluasi diri.



Alternatif Skema Kerjasama dengan BI 
Institute

• Pembelian Coaching Tools dengan harga
khusus - diberikan kepada para pimpinan di 
Bank Indonesia yang memiliki tim.



Alternatif Skema Kerjasama dengan BI 
Institute

Mengadakan kelas "Deep Coaching with ARTmazing tools”, bagi :

a. Para pimpinan yang melakukan coaching (Level Practitioner).

b. Internal trainer yang memberikan pelatihan pada level 
pimpinan/ supervisor yang nantinya juga sebagai pengguna tools 
(Level Trainer)



Alternatif Skema Kerjasama dengan BI 
Institute

• Sebagai mitra Bank Indonesia dalam
melakukan mentoring pada para pimpinan
yang memerlukannya.



Referensi Bacaan

• PhotoTherapy Techniques -- Exploring the Secrets of 
Personal Snapshots and Family Albums - Judy Weiser 

• Beyond the Smile: The Therapeutic Use of the 
Photograph - Linda Berman 

• Camera Lucida: Reflections on Photography - Roland 
Barthes 

• On Photography - Suzan Sontag 

• Frames - Marianne Hirsch 

• http://www.phototherapy-centre.com

• Pay it Forward -
http://www.imdb.com/title/tt0223897/ 

• The Theory and Practice of Group Psychotherapy - Irvin 
D. Yalom & Molyn Leszcz



Amelia Hirawan, Psi
I'm an entrepreneur at heART, I love to 

create, to come up with unexpected 

ideas and make things happen. These 

days I’m working on developing our 

interactive learning, using #PICTures

and social media to bring people 

connected, where they can share 

meaningful and authentic 

conversations, gain insights and... 

open their heARTs. 

I believe that when the heART is 

open – anything is possible! 
Amelia adalah satu-satunya trainer di Indonesia yang 

tersertifikasi untuk mengembangkan Coaching Tools ini. Selain

itu ia juga mengembangkan Program Coaching Human Capital 

ARTchitect dan Learning Culture ARTchitect untuk organisasi-

organisasi.



Let’s Connect
Temui asesor kami, konsultasikan kebutuhan Anda…

SINERGIA CONSULTANT
Ruko Food Arcade CG 3-3, G-Walk, Citraland, Surabaya

www.sinergiaconsultant.com / info@sinergiaconsultant.com
Marcelina 0813.36349585 / Amelia 081.2292.3135

Gabung dengan FREE CONSULTATION GROUP kami di 
Komunitas Human Capital Professionals

http://www.sinergiaconsultant.com
mailto:info@sinergiaconsultant.com
https://www.facebook.com/groups/253555515089650/

