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KURSUS AKSELERASI PEMBINAAN STRENGTHS
PEMBINAAN STRENGTHS 2.0: STUDI MENDALAM TENTANG PENDEKATAN BERBASIS 
STRENGTHS (KEKUATAN) UNTUK PENGEMBANGAN DAN 
PEMBINAAN PRIBADI.

Orang-orang mencari pembina ketika mereka membutuhkan navigator untuk perjalanan 
mereka atau ketika mereka percaya perspektif alternatif atau perluasan pandangan 
mereka akan membuat mereka lebih efektif atau bahkan lebih baik daripada sekarang.

Sebagai pembina, Anda bertanggung jawab untuk hasil yang nyata. Pembina 
membantu orang mencapai sasaran dan potensi mereka dengan membantu mereka 
memahami dirinya dan ke mana tujuan mereka. Pembina memandu dan mendukung 
klien dengan cara mereka dan memberdayakan mereka untuk tiba di tujuan. 

Berdasarkan lebih dari empat dekade penelitian bakat, kekuatan, dan kesuksesan, 
kursus Akselerasi Pembinaan Strengths Gallup merupakan kesempatan berharga 
untuk membantu Anda memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan 
berbasis kekuatan untuk memajukan pembinaan dan membantu klien Anda belajar, 
tumbuh , mengembangkan, dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. 

APA YANG DAPAT ANDA HARAPKAN

Kursus advanced dalam empat setengah hari ini akan mempercepat pembinaan Anda. 
Anda akan mendapatkan peralatan, teknik, dan pengalaman berharga untuk membantu 
orang lain memahami bagaimana menyaring dunia mereka. Anda akan menerima 
pemahaman yang mendalam untuk membantu klien menanggapi situasi, bekerja dengan 
orang lain, menyelesaikan pekerjaan, dan memahami bias dan kerentanan mereka. 

Dua terobosan kit pembinaan sudah termasuk dalam biaya program: Starter Kit 
Pembinaan Strengths (Kekuatan) dan Kit Pembinaan Manajer dan Tim. Alat-alat dalam 
kit ini, ditambah dengan pengalaman pendidikan dalam kursus, akan membantu Anda 
membantu klien memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai kesuksesan. Kursus ini 
juga termasuk sesi pembinaan individu dengan pembina strength (kekuatan) Gallup.
Selama program ini, Anda akan belajar bagaimana untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip 
pengembangan berbasis kekuatan ke dalam pembinaan Anda dan meningkatkan pembinaan dengan:

 • menerapkan bakat terbesar Anda dalam peran Anda sebagai pembina dan 
mengintegrasikan kekuatan Anda untuk menjadi pembina yang lebih efektif

 • mendidik klien tentang bagaimana menggunakan kekuatan untuk mengubah 
hubungan mereka

 • membantu klien mengatasi rintangan, kelemahan, dan kerentanan.
 • mendidik klien tentang bagaimana menggunakan kekuatan untuk mengubah 

hubungan mereka
 • membantu individu memahami kekuatan unik mereka dalam konteks lain
 • menyiapkan manajer dengan teknik menggunakan pengembangan berbasis strength 

(kekuatan) untuk mengatasi masalah dan tantangan yang berhubungan dengan tim.
 • mengajari tim untuk menemukan, mengembangkan, dan menggunakan bakat  

mereka untuk produktivitas dan engagement tim yang lebih hebat.
Gallup dapat mengajarkan kursus ini di lokasi Anda jika Anda memiliki kelompok 15 orang atau lebih. Hubungi coaching@gallup.com untuk informasi.

Dilakukan di lokasi Gallup seluruh dunia. Silakan kunjungi www.gallupstrengthscenter.com 
atau hubungi coaching@gallup.com untuk tanggal, lokasi, biaya kursus di dekat Anda.

AKSELERASI PEMBINAAN 
STRENGTHS

4 1/2 hari: 8:30. hingga 17:00. Senin hingga 
Kamis; pukul 8:30. hingga 12:30. Jumat*

Hari Pertama

Mengapa Pembinaan Berbasis Strengths (Kekuatan)?

Diskusi Pembinaan Pertama: Membangun Hubungan

Membangun Kepercayaan

Mengatur Tahapan untuk Diskusi Pembinaan Pertama

Diskusi Pembinaan Kedua: Membantu Klien Anda 
Memahami Profil Strengths (Kekuatan)

Hari kedua

Diskusi Pembinaan Ketiga: Membantu Klien Anda 
Mengapresiasi Bakatnya

Pemahaman Tema

Domain Strengths (Kekuatan)

Diskusi Pembinaan Keempat: Membantu Klien Anda 
Berinvestasi dalam Bakat

Manajemen Kinerja dan Strengths (Kekuatan)

Rencana Pengembangan Individu

Dinamika Tema: Interaksi dan Saling Mempengaruhi Tema 
Satu dengan yang Lainnya 

Hari Ketiga

Mengarahkan Bakat pada Hasil Spesifik 

Pembinaan untuk Pencapaian Kinerja 

Pembinaan Situasional

Membantu Klien Anda Memahami Bakatnya dengan Cara 
yang Bermakna (Kesadaran, Pemahaman, dan Apresiasi)

Pendekatan Pembinaan: Membantu Klien Anda 
Mengatur Dirinya

Hari Keempat

Strengths (Kekuatan) dan Peranan Manajer

Bakat 

Ekspektasi 

Motivasi 

Pengembangan

Tantangan Manajer: Melibatkan Kontributor Individu

Tantangan Manajer: Memahami Tim Saya

Mem bangun Matriks Strengths (Kekuatan) Tim

Membangun Tim yang Saling Bergantung

Hari Kelima

Memperkenalkan Strengths (Kekuatan) kepada Tim 

Memberi Dampak yang Bertahan Lama sebagai Pembina

*Waktu kursus bervariasi tergantung lokasi. Silakan kunjungi 
www.gallupstrengthscenter.com atau konfirmasi registrasi untuk 
waktu tertentu di lokasi kursus Anda.


