
 

 
Jika sebuah masalah terjadi di kantor, lingkungan, teman dan atasan akan mudah membantu. Pada saat situasi 

menantang seperti sekarang, WFH mereduksi banyak faktor yang biasanya membantu problem solving: tatap muka, 

diskusi hangat hingga perdebatan panas yang efektif memunculkan solusi. Program ini akan membantu mereka 

yang bekerja dari rumah untuk lebih mandiri menganalisis problem dan membuat terobosan solusi sebelum  

diajukan ke atasan. Dilengkapi dengan cara unik logika dalam frame rasa untuk melakukan analisa.  

TFH Training From Home – Experiencing Problem Solving @WFH 
    Program khusus untuk perusahaan,  

      hanya melayani booking korporasi. 
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Didukung oleh 
Seniman tari di Jawa Tengah (live) 

untuk memberikan real time experience 

dalam program problem solving ini 

TRAINERS 

I Putu Suryanegara, founder Access One adalah 

fasilitator Creative Problem Solving sejak 2012 di 

berbagai perusahaan lokal dan multinasional. Putut 

Budi Santosa, seniman-koreografer-sutradara tari 

(Sekuel Ratu Shima di Gedung Kesenian Jakarta tahun 

2014 dan 2017) akan memberikan perspektif unik Frame 

Kekuatan Rasa dalam Problem Solving yang mandiri. 

Modul 3 – Experiencing Problem Solving 

• Unique Personal Exercise Problem Solving 
• Aplikasi personal  

 

PT Access One Indonesia 
 14 tahun melayani korporasi di Indonesia.  

Fokus kami adalah meningkatkan skills peserta  
training melalui pengalaman dan aplikasi unik yang 

mudah dijalankan. Telah melayani lebih dari 100  
perusahaan Indonesia dan multinasional sejak 2006, 

dengan lebih dari 10.000 peserta training. 

Challenging Situation 
Corporate Training Series 

Modul 1 – Mindset & Real Problems 

Modul 2 – Creating Possible Solutions 

• Review mindset dan  belief system 
• Simple Root Cause Analysis 

• Creative minds dalam frame Kekuatan Rasa 
• Analisis situasi saat ini 

Cukupkah 2 jam versi online training? 
Tentu saja tidak jika target kita adalah perubahan tiba-tiba. Tapi kalau kita 

berani fokus membuka jendela mindset, situasi sekarang justru sangat 

tepat menanamkan pola pikir berbeda dan semoga perilaku berbeda. 

Jika demikian, apa target realistis training ini? 
Pertama, peserta menyadari problem solving @WFH sangat berbeda dan 

membutuhkan banyak kemandirian dalam mengajukan solusi ke atasan 

Kedua, peserta memiliki alternatif simple step by step dengan 

pendekatan yang unik. 

2 Hours online TFH – Training from Home  

Experiencing Problem Solving @WFH  
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Modul 1 – Mindset & Real Problems 

Modul 2 – Creating Possible Solutions 

Modul 3 – Experiencing Problem Solving 

• Review mindset dan  belief system 
• Simple Root Cause Analysis 

2 Hours online TFH – Training from Home  

Experiencing Problem Solving @WFH  

• Unique Personal Exercise Problem 
Solving 

• Aplikasi personal  

• Creative minds dalam frame 
Kekuatan Rasa 

• Analisis situasi saat ini 

Brief & Benefit untuk Peserta 

• Peserta akan memperoleh kemampuan praktis melakukan review 
mindset yang mereka miliki sebelum memulai pola terstruktur untuk 

menemukan akar masalah 
• Root Cause Analysis praktis dengan analisis WHW (What How Why) 

dan otorisasi untuk menemukan real problem yang dihadapi saat ini 

Brief & Benefit untuk Peserta 

• Peserta melatih proses berpikir kreatif dengan metode Persiapan-
Pengendapan-Menemukan-Verifikasi, sehingga mudah menemukan 

kreatifitas 
• Peserta akan diperkaya dengan pendekatan seni (rasa) sehingga 

memiliki cara berbeda menemukan solusi   

Brief & Benefit untuk Peserta 

• Peserta akan diajak melihat dan mempraktekkan langsung serta 
menemukan metode personal yang unik dalam frame kekuatan rasa 
• Personal action plan akan didorong untuk mulai diaplikasikan 

menggunakan metode ini. 

Target Peserta 
• Officer-Supervisor-Manager-Dept 

Head level 
• Operations-Support Functions-

Finance-Frontlines-Sales 
• Banking & Finance Industry-Service 

Industry-FMCG-Trading 
    

Reservasi & Pembayaran 
• Telpon/WA kami untuk menentukan 

tanggal dan jam yang available 
• Mengisi dan menandatangani form di 

bawah 
• Pembayaran dilakukan setelah 

menerima invoice 
 

Investasi 

 

 
Rp. 25.000.000,- + Ppn 

 

TFH Training From Home – Experiencing Problem Solving @WFH 
   Program khusus untuk perusahaan,  

    hanya melayani booking korporasi. 



Road to  
15 years 

Confirmation Letter 

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyepakati reservasi online training selama 2 jam di atas 

dengan jumlah peserta maksimal 30 orang dan terms of payment berikut: 

     

• Pembayaran dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah menerima invoice  

• Perubahan tanggal dimungkinkan satu kali dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

• Apabila terjadi pembatalan maka pembayaran tidak dapat dikembalikan. 

• Investasi tersebut sudah termasuk materi softcopy  

 

Pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- + Ppn 10%, total Rp.27.500.000,- 

akan ditransfer ke rekening Access One : 

Bank  : Bank Sinarmas Cabang Roxy Square, Jakarta 

Penerima   : PT. Access One Indonesia 

Nomor Rekening  : 0046719678                   
 

 

 

………………..,tgl…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

Jabatan:       

Nama Program 
Experiencing Problem Solving 
@WFH 

Tanggal dan 
Jam Reservasi 

Nama Perusahaan 
 
 
 

Alamat Perusahaan 
 
 

Nomor NPWP 
 
Alamat di NPWP  
 

Setelah dilengkapi dan ditandatangani, 
mohon di email ke Susie@ptaoi.com 

beserta copy NPWP Perusahaan 

accessONEindonesia.com 


