ABOUT US

introducing who we are

ShifThink adalah lembaga pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia (SDM)
yang berfokus kepada pengembangan kualitas
kepemimpinan (leadership) yang berbasis kepada Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient EQ) sebagai core of soul’nya.
Dimulai sejak tahun 2010, hingga kini ShifThink
sudah dipercaya memberikan pelatihan di berbagai perusahaan dan organisasi, terutama untuk level middle up management.
ShifThink dikenal memiliki 3 ciri khas yang selalu diucapkan oleh para klien, yaitu: materi
yang sangat berkualitas dan berstandar internasional; penerapan praktis yang tepat sasaran dan mudah diaplikasikan dalam konteks
keseharian; dan cara penyampaian yang menyenangkan, ringan, maupun atmosfir fun yang
terbangun dalam setiap programnya.
Hal ini sejalan dengan keyakinan dan komitmen kami, bahwa momen-momen pembelajaran seharusnya menjadi momen yang menyenangkan dan mencerahkan.

JOURNEY

highlights from our moments

2018 ahead.
Keep improve &
moving forward!

Agustus 2017.
Mempublikasikan modul leadership
“Manifesting Your Leadership”

Maret 2013.
ShifThink membuka workshop sertifikasi EQ Mentor/Coach pertama dan
masih satu-satunya di Indonesia.

Desember 2011.
ShifThink mengadakan EQ Conference di Indonesia untuk pertama kalinya dengan total peserta 240 orang
dari berbagai perusahaan.

Mei 2010.
Launching ShifThink dalam bentuk
seminar EQ yang dihadiri oleh lebih
dari 150 pekerja profesional dari
berbagai perusahaan.
Juli 2010.
Kelas workshop public EQ Leadership
perdana dan full house.

Agustus 2015.
Dipercaya menjadi fasilitator untuk
memberikan EQ Coaching kepada
Miss Indonesia dalam persiapan
menuju Miss World.

2013-2014.
Mempublikasikan modul leadership
praktis: “Leading Gen-Y”; “Certified
Human Performance Coach”; dan “

Agustus 2012.
Dipercaya menjadi fasilitator untuk
memberikan EQ Coaching kepada
finalis Indonesian Idol dan sudah berlangsung hingga kini (tahun 2018).

Agustus-Desember 2010.
Mulai dipercaya oleh berbagai perusahaan dengan salah satu big
client
pertama
kami
adalah:
Matahari Dept. Store

DIFFERENT
why choosing us?

HIGHLY APPLICATIVE
“Knowledge without action is nothing”
Banyak yang mampu mengajarkan berbagai macam teori, konsep, dan pengetahuan.
Tapi sangat sedikit yang mampu mengajarkan
BAGAIMANA MEMPRAKTEKKAN dengan mudah, cepat, dan praktis. 97% peserta kami mengakui, modul kami sangat bisa dipraktekkan dan
mereka langsung tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima pembelajaran.

REAL EXPERIENCE OF LEARNING
“An experienced learning, is the best learning”
Kami menggabungkan berbagai unsur pembelajaran yang melibatkan kognitif, perasaan,
dan aktifitas fisik. Lewat berbagai metode dan
praktek yang ada, kami mendorong semua peserta untuk “terjun” menikmati pembelajaran
melalui pengalaman real dan live. 93% peserta
kami mengakui bahwa kelas-kelas kami sangat
“life changing”, fun, dan memberikan pengalaman tak terlupakan dalam diri mereka.

RELEVANT, QUALIFIED, & UPDATED
“The good learning is the solutive learning”
Kami tidak hanya mengajarkan materi yang
kelihatan bagus, tetapi kami mengajarkan
materi yang bisa dipakai dan relevan untuk kondisi situasi setiap peserta. Itu sebabnya, kami berkomitmen tidak hanya sekedar
meng’update materi yang berkualitas internasional, tetapi kami juga mem’filter dan menyusun materi yang benar-benar sesuai dengan budaya lokal dan menjawab kebutuhan
situasi terkini. Inilah alasan mengapa 95%
peserta kami mengakui bahwa materi kami
sangat bisa terpakai dalam konteks pekerjaan
mereka hingga sampai untuk hidup personal
mereka sehari-hari!

TOOLS EQUIPED
“The great learning should be enlightening”
Keunggulan kami adalah kami selalu menyediakan practical tools untuk digunakan setiap peserta kami yang mempermudah mereka dalam
memetakan pembelajaran, memperdalam
pemahaman, maupun mempraktekkan materi.
Tools ini bisa berupa assessment, worksheet,
online resources, maupun daily guidelines.

THE TRAINER

introducing our master trainer

JOSUA IWAN WAHYUDI (JIW)

@josuaiwanwahyudi
JIW adalah satu dari sedikit pakar Kecerdasan Emosi (EQ) yang memiliki kemampuan impresif dalam
mengajarkan EQ secara praktis dan aplikatif dalam
berbagai konteks situasi, baik untuk leadership,
people management, building team, performance
development, maupun untuk kehidupan personal
dan relationship.
Selain sebagai International Certified EQ Trainer
dari Six Seconds International, JIW juga merupakan
seorang International Certified EQ-i Coach dan juga
International Certified MBTI Practitioner dari CPP.
Hingga kini JIW sudah menerbitkan 36 buku bestseller, termasuk 7 buku bertema EQ, Leadership,
dan Career Management. Salah satu bukunya, “EFactor”, merupakan buku EQ terbaik di Indonesia
yang disusun sangat komprehensif, mudah dipahami, praktis, dan dikemas dengan sangat menarik.
Sampai tahun 2018. JIW sudah berbicara di lebih
dari 25 kota di Indonesia dengan total lebih dari
100.000 orang audiens dari berbagai range usia,
profesi, dan organisasi.

CLIENTS

our respected partner

SATISFACTION

pooling from our participants*
USEFUL
ENLIGHTENING

92%

merasa tercerahkan, terinspirasi,
dan diperkaya

95%

merasa materinya sangat berguna untuk
meningkatkan produktifitas kerja maupun untuk personal

QUALIFIED

95%

merasa standar kualitas
materi sangat bagus,
relevan, dan update

EXPERIENCE

93%

PRACTICAL

mendapatkan pengalaman pembelajaran yang fun, dan
berkesan kuat

97%

DELIVERY

96%

puas dengan cara penyampaian yang
sangat fun, ringan, dan casual

merasa sangat terbantu
dengan tips-tips praktis
yang aplikatif dan bisa
segera dipraktekkan
*rekapitulasi form evaluasi seminar & workshop,
baik public class maupun inhouse training yang
dikumpulkan sejak tahun 2010 sejumlah 1753.

TESTIMONY

what people said about us

“Pak Iwan is so energetic & fluent when talking about EQ. He can
make it easy to understand! he is also creative in telling jokes in
his session… The EQ session itself is very applicative & inspiring!”
FRANS BUDI PRANATA | SWA Best CFO 2013 & 2015
“One of The GREATEST workshop i’ve ever attend! I will try to
implement & learn more. This is HIGHLY RECCOMENDED!”
(participate in EQ Leadership workshop)
ENDAH PALUPI | HR Manager BD Indonesia
“Workshop yang sangat bagus karena dari training ini kita tahu
bahwa ternyata proses kerja emosi dalam diri manusia itu sangat unik, dan itu bisa kita kendalikan. Sebelum mengikuti workshop ini kebetulan saya sedang mengevaluasi mengenai keadaan
emosional saya dan ketika mengikuti workshop ini semuanya
terjawab sudah. (participate in EQ Leadership workshop)
HANNA E. EVIASARI | CoE Organizational
Development PT. Panarub Industry
“Workshop luar biasa! Aplikatif, fun, tetapi penuh dengan insight
mendalam dan sangat menolong untuk mengembangkan leadership kami!” (participate in EQ Leadership workshop)
FAHRIZAL TAMPUBOLON | Fiber HR Head April Asia

“This is UNIQUE and AWESOME! Ini workshop TERBAIK buat saya
dan juga pasti untuk Indonesia!” (participate in EQ Leadership
workshop & “MBTI for Leaders” workshop)
ARMAN HARJANTO | Dosen Universitas Indonesia
“Workshop ini bagus untuk pengembangan pribadi dan karir,
karena materinya membuka cakrawala baru bagi saya. Dan
disajikan dengan menarik oleh Pak Iwan, contoh-contohnya sangat realistis sehingga saya bisa belajar banyak. Dan juga yang
menarik adalah bagaimana kita mengatasi ketakutan melalui
sesi berjalan di atas gelas kaca dimana “surprisingly” itu membuat saya berani mengatasi hambatan-hambatan mental. Saya
pikir semua kalangan baik profesional maupun personal yang
ingin menjadi orang sukses harus mengikuti workshop ini.”
(participate in EQ Leadership workshop)
MEIKE HANNY SETIA | HR Manager Philips Lighting

“Pak Josua sangat menginspirasi saya. Melalui sesi-sesinya, saya
belajar bagaimana membaca berbagai karakter orang yang berbeda, menempatkan diri dalam lingkungan sosial, dan bagaimana bisa berdampak bagi bangsa Indonesia.”
MARIA HARFANTI | Miss Indonesia 2015
& 3rd Winner Miss World 2015
“Sebagai trainer, Pak Josua memiliki kompetensi mumpuni dan
keterampilan yang menarik, khususnya dalam gaya delivery’nya”
ANDREW ARDIANTO | President Director JRP Indonesia

