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Mencapai tujuanKemitraan Proses kreatif Memaksimalkan potensi

International Coaching Federation (ICF) mendefinisikan coaching sebagai:
“hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditujukan untuk 

memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya”.

COACHING DEFINITION

ENTREPRENEURSHIP COACHING
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HOW
ide-ide, gagasan, pilihan, 

kemungkinan

WHY
tujuan, keinginan, 
harapan, gap, tantangan, 
hambatan, emosi

WHAT
rencana tindakan untuk 

mencapai tujuan

COACHING DEFINITION

ENTREPRENEURSHIP COACHING
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ENTREPRENEURSHIP COACHING

COACHING DEFINITION



7THE PERSON

ENTREPRENEURSHIP COACHING

Coach Coachee



8PEOPLE DEVELOPMENT APPROACHES

ENTREPRENEURSHIP COACHING

Coaching
Counseling

Mentoring

Training

Consulting



Pak, saya berfikir untuk menutup 
bisnis saya saja. Sudah banyak upaya 
yang saya lakukan, termasuk 
menanamkan modal tambahan. Tetapi 
tetap tidak menunjukkan hasil yang 
positif...

Hmm... 
Menutup bisnis bukan pilihan yang 
bagus. Sayang kan, Anda sudah keluar 
banyak modal..?

Judgemental 
Penilaian kita terhadap orang 

lain dari sudut pandang pribadi



Pak, saya berfikir untuk menutup 
bisnis saya saja. Sudah banyak upaya 
yang saya lakukan, termasuk 
menanamkan modal tambahan. Tetapi 
tetap tidak menunjukkan hasil yang 
positif...

Saya kenal banyak orang yang 
berbisnis di tipe usaha yang sama 
dengan Anda, mereka akhirnya sukses 
juga setelah bertahun-tahun. Yang 
penting adalah konsistensi.

Asosiatif 
Pikiran yang menghubungkan cerita 

coachee dengan pengalaman pribadi



Pak, saya berfikir untuk menutup 
bisnis saya saja. Sudah banyak upaya 
yang saya lakukan, termasuk 
menanamkan modal tambahan. Tetapi 
tetap tidak menunjukkan hasil yang 
positif...

Tampaknya ada sesuatu yang tidak 
beres dengan diri Anda dalam 
menjalankan bisnis. Harusnya, dengan 
semua yang Anda lakukan, bisnis Anda 
tidak seperti ini.

Asumtif 
Anggapan yang ada di kepala kita, 

yang belum tentu benar dengan realita



12SCENARIO #1

# Tuti (34 tahun), istri seorang pengusaha
# Suaminya sering pulang larut malam, atau 
terlambat
# Perhatian ke anak menurun
# Diajak berbicara untuk mengetahui penyebab 
persoalan suaminya
# Diberi nasehat untuk sabar dan tetap 
semangat

Persoalan RT Pebisnis

ENTREPRENEURSHIP COACHING



13SCENARIO #2

# Bagus (19 tahun), belajar berjualan jersey
# Diberikan pembekalan untuk menjual jersey 
(dengan teknik selling SPIN)
# Diberikan tugas-tugas kecil, agar dia bisa 
praktek
# Dipantau secara rutin untuk mengetahui 
perkembangannya
# Diajak berdiskusi untuk berbagi pengalaman

Mahasiswa belajar berjualan

ENTREPRENEURSHIP COACHING



14SCENARIO #3

# Andika (21 tahun), pemenang KBMI 2019
# Ketua team, sudah berpengalaman berbicara 
di depan umum
# Dipercaya oleh mentornya untuk memberikan 
presentasi di depan team DIKTI
# Hasilnya kurang memuaskan
# Anda menjelaskan apa saja kesalahannya dan 
memberitahu agar lain kali bisa lebih baik lagi
# Andika mengangguk-angguk, kemudian 
berusaha mengerti dan berjanji memperbaiki diri

Pengembangan diri

ENTREPRENEURSHIP COACHING



15SCENARIO #4

# Andika (21 tahun), pemenang KBMI 2019
# Ketua team, sudah berpengalaman berbicara 
di depan umum
# Dipercaya oleh mentornya untuk memberikan 
presentasi di depan team DIKTI.
# Hasilnya kurang memuaskan
# Anda bertanya bagaimana Andika menilai 
presentasinya sendiri
# Andika digali ide-idenya agar presentasinya 
lebih baik
# Ayah/ibunya memberikan tips tambahan 
sebagai pelengkap

Pengembangan diri

ENTREPRENEURSHIP COACHING
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Mencapai tujuanKemitraan Proses kreatif Memaksimalkan potensi

International Coaching Federation (ICF) mendefinisikan coaching sebagai:
“hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditujukan untuk 

memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya”.

COACHING DEFINITION

PARENTING COACHING | ENTREPRENEURSHIP COACHING



17MEDIA VISUAL FOTOGRAFI

Sekitar 80 persen dari semua rangsangan indera melalui mata 
masuk ke otak kita (Hall. 1973)  

Fotografi adalah media visual yang mampu menerobos mekanisme 
pertahanan diri, memperlancar akses ke wawasan yang tak 
terbayangkan, memperluas perspektif dari berbagai sudut pandang 
dan mengakomodasi “net generation” 
 
Perkembangan telepon seluler dan jaringan sosial mengubah 
fotografi menjadi alat komunikasi (Weiser, 1999)
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Implementasi Media Points of You®  
untuk Coaching dan Training



19Points of You® Method 

PAUSE

EXPAND

FOCUS

DOING
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Pertanyaan yang membahas  
tingkat eksplisit  

Contohnya :  
- Apa yang kamu lihat di foto?  
- Warna dan bentuk mana yang paling mencolok?  
- Obyek apa yang menarik perhatian ada dalam foto itu?
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Pertanyaan yang membahas  
tingkat implisit  

Contohnya :  
 
- Menurut Anda, mengapa fotografer mengambil foto itu?  
- Bagaimana Anda menggambarkan suasana utuh 
dalam foto itu? 
- Apa yang terjadi 1 menit sebelum foto tersebut diambil 
dan apa yang terjadi 1 menit setelahnya?
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Pertanyaan yang membahas  
tingkat transisi  

Contohnya :  
- Emosi dominan manakah yang dapat Anda simpulkan? 
- Perasaan dan ingaan apa yang muncul dalam diri Anda 
ketika melihat foto itu? 
- Bagaimana Anda bisa menghubungkan persoalan 
Anda dengan foto itu?
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”Coaching bukanlah tentang kita, tapi selalu tentang mereka 
yang kita dampingi, untuk bergerak maju, kita hanyalah 
kendaraan TUHAN untuk membuat perbedaan yang nyata” 

~Nurhadi Irbath 2019 


