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Lokakarya ini akan memberikan konsep-konsep umum dari
perubahan di tempat kerja dan stress yang dialami. Bahasan
akan difokuskan pada penerapan prinsip Terapi Kognitif Perilaku
(Cognitive Behaviour Therapy /CBT) dan teknik untuk mengelola
tekanan dan perubahan di tempat kerja. Sementara teknik
perilaku kognitif akan tetap disajikan tetapi fokus utama akan
berada pada pendekatan strategis untuk CBT. Pada tahap awal,
pentingnya bukti berbasis praktik dalam asesmen, teori dan
perlakuan akan ditekankan.
Oleh karena itu, tujuan utama dari seminar ini adalah:
1. Untuk memahami stres dan perubahan di tempat kerja

termasuk tipe yang baik dan yang buruk
2. Untuk memberikan peserta beberapa ide dasar dari CBT dan

filosofi di balik CBT tersebut
3. Untuk memperkenalkan teori-teori dan teknik inti dari CBT

untuk mengelola perubahan tempat kerja dan stress yang
ditimbulkan

4. Untuk menunjukkan pentingnya pendekatan strategis daripada
sekedar aplikasi teknik

5. Untuk menekankan pentingnya penilaian, teori dan terapi
sebagai pembuktian praktek klinis

6. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta
dalam penggunaan CBT untuk mengelola stress.

MANFAAT BAGI PESERTA
1. Peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap

stress dan perubahan di tempat kerja
2. Untuk memahami kapan dan bagaimana stress dan perubahan

dapat menjadi abnormal
3. Peserta akan mengetahui tentang bukti - berdasarkan teori

dan perlakuan
4. Peserta akan diperkenalkan pentingnya pendekatan strategis

dari perspektif CBT
5. Peserta akan dapat memahami beberapa teknik inti CBT dan

prosesnya
6. Peserta akan dapat memahami dan menggunakan CBT untuk

mengelola stress dan perubahan di tempat kerja.

PENDAFTARAN PALING LAMBAT 7 JULI 2010

Day One Topics
08.00 - 09.00 : Registration and welcome
09.00 -10.30  : Introduction to stresses and changes in

workplace and focus on the MANAGEMENT
OF THEM.

4 Introduction of Cognitive Behavioural Therapy
approaches: History. Theory and Application

4 Evidence based CBT: the important of
assessment, theory and therapy:  valid
assessment tools , theoretical model and
treatment

10.30 - 11.00 : Coffee break
11.00 -12.30 : Application of CBT strategies and techniques

4 Many layers of cognitions - core cognitive
    strategic and techniques : content vs processes,
   AT, SCHEMA AND STRUCTURE

12.30 - 13.30 : Lunch
13.30 - 15.00 : Core cognitive strategic and techniques : 

continued
4 Behavioral strategies and techniques

15.00 - 15.30 : Coffee break
15.30 - 16.30 : Continues
16.30 -17.00  : Review and Questions

Apakah Anda mengalami gejala stress? Apakah Anda mengalami depresi ketakutan dan kecemasan karena ada perubahan pada diri
Anda? CBT (Terapi Perilaku Kognitif) akan membantu Anda untuk mengatasinya.

Dalam keseharian kerja di kantor, Anda pernah dihadapkan pada masalah yang mengakibatkan Anda stress, gelisah dan tidak stabil
emosinya. Persoalan ini tentunya akan mengganggu pekerjaan Anda maupun anak buah Anda. Selain itu perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan kerja, seringkali memaksa pikiran Anda untuk merespon dengan kegelisahan dan tidak jarang berlanjut menjadi

depresi.
CBT sebagai metode terapi yang terbukti efektif dalam memperkecil permasalahan stress, depresi, turunnya kepercayaan diri dan

masalah-masalah psikologis lain yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar Anda.
Ikuti  Lokakarya Sehari  COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT).  Untuk mengatasi masalah-masalah psikologis karyawan di

tempat kerja. (stress, depresi, gelisah, turunnya kepercayaan diri, tidak berprestasi dan sebagainya).

SASARAN PESERTA
4 Manajer SDM 4 Manajer Lini
4 Psikolog 4 Psikiater
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