
E D U K A S I - S I N E R G I  - K O L A B O R A S I





“Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan
terpercaya dan terbesar di Indonesia yang 
menghasilkan sumber daya manusia yang 

kreatif, terampil, inovatif, mandiri dan berdaya
saing global”.

VISI LEMBAGA



Inspiring  leader

KREDO



CHANGE IN ME
PROGRAM
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– Stephen R. Cov

“If you put good people in bad systems
you get bad results. You have to water

the lowers you want to grow
- Stephen R. Covey –

Sebuah perubahan harus terjadi, individu berubah, maka
organisasi akan berubah. Organisasi ibarat sebuah kapal. Ia perlu
nahkoda dan para awak kapal yang mampu Melihat perubahan
dengan semangat tinggi untuk berbagi, berkontribusi, dan
berpartisipasi 100 %. Diperlukan para Change Maker yang
bergerak dan bekerja dengan penuh komitment, barulah, roda
perubahan akan bergulir. Tidak hanya itu, saat ini, setiap individu
dalam sebuah organisasi dituntut untuk bekerja sama dengan
sangat baik dan solid demi tercapainya VISI yang SAMA (Common
Vision).

Salah satu semangat yang akan dibangun di pelatihan dengan
durasi 1 - 3 Hari ini adalah sebuah proses kesadaran diri bagi
setiap individu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap apa
yang mereka kerjakan. Apapun keadaannya, semangat untuk
berubah harus tetap ada. Ada sebuah prinsip perubahan yang
dimulai dari sebuah kesadaran dari setiap individu, yaitu : For
Things to Change, I Must Change First (Agar sesuatu berubah,
saya harus berubah terlebih dahulu).

Prinsip ini mungkin terdengar klise, namun tanpa dilakukan,
prinsip ini seperti sebuah teori yang tak berpijak ke bumi. Prinsip
Inilah yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah
organisasi. Sudah seharusnya, setiap individu memandang
bisnisnya sebagai sebuah bisnisnya sendiri.



Tidak tergantung pada pemimpinnya, tidak tergantung pada perubahan-

perubahan yang ada diluar dirinya. Semuanya berfokus pada apa yang bisa

dikendalikan, yaitu diri sendiri.

Pada kenyataannya, banyak individu yang asyik bergumul dalam zona

nyaman dan enggan masuk ke wilayah perubahan yang serba tidak pasti.

Padahal, dalam kompetisi yang semakin sengit ini, diperlukan mental yang

kuat untuk masuk ke zona tempur. Semangat inilah yang perlu ditanamkan

dalam benak setiap kepala individu-individu di setiap organisasi setelah

mengikuti program ini. Para Individu harus selalu bergerak maju untuk

melakukan perubahan yang muncul dari dalam diri mereka. Perubahan

yang muncul atas sebuah proses kesadaran dari dalam diri. Menjadi

individi-individu yang mampu melejitkan potensi terbaiknya. Untuk itulah,

tercetus sebuah program motivasi yang sangat fun yang akan

menyadarkan peserta bahwa motivator sesungguhnya adalah dirinya dan

keluarga.

Itu sebabnya kami mengangkat tema sesi ini adalah CHANGE IN ME. Training

ini mengenai Soul and Spirit Team. Peserta akan sangat terbakar dengan

pelatihan ini karena training ini sangatlah unik.

Facilitator dari pelatihan ini bukan mengumpulkan teori-teori yang ada dalam

buku dan dituangkan dalam bentuk Slide pelatihan. Namun, apa yang ada di

slide, merupakan prasasti dari pengalaman, jam terbang, keringat, yang ada

dalam diri

Fasilitator mudah mengaplikasikan, karena paernah melalui, dilakukan dan

dialami Trainer / Fasilitator.

Pelatihan ini mengenai sebauh ledakan yang akan memantik kesadaran diri

peserta untuk menghadirkan sisi-sisi terbaiknya sebagai manusia (Become a

Better You). Mengajak peserta untuk memiliki gairah yang menyala, untuk

bekerja dengan cinta dan hati. Mempersembahkan mahakarya kehidupan

bagi dua ‘ruang’ kehidupan, baik di rumah maupun di kantor. Pelatihan ini

akan membantu perusahaan, untuk mengubah paradigma setiap individu di

perusahaan yang tadinya pecundang menjadi pemenang. Memunculkan

kesadaran bahwa pada dasarnya, mereka bekerja bukan semata-mata untuk

perusahaan, namun untuk orang-orang yang mereka cintai dalam kehidupan

mereka. Inilah energi murni yang akan dihadirkan dalam pelatihan CHANGE

IN ME.



METODE
PELATIHAN

SI-SIX

PRESENTASI

DISKUSI

INTERAKSI

SIMULASI

DEMOSTRASI

EKSEKUSI
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TEKNIK
PENYAMPAIAN

Cara penyampaian sederhana, 
dengan bahasa sederhana, dengan 
materi yang mudah dicerna oleh 
setiap peserta

Disampaikan dengan cara menarik,
untuk bisa mewakili orang yang 
cenderung Visual, Auditory, 
Kinesthetic (V.A.K).

Entertaining, Inspiring, Motivating

Peserta diajak untuk terlibat 100 % 
dalam setiap proses pelatihan ini.
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2

3



MANFAAT
UNTUK

PESERTA

Peserta akan memiliki mental sebagai pemenang

Munculnya kesadaran yang tinggi untuk 
memberikan kontribusi terbaiknya (Optimizing 
Personal Power)

Memiliki pemahaman bahwa setiap individu 
seharusnya bekerja dengan cinta (work as a calling)

Peserta memahami dengan baik bagaimana 
Mindset seorang individu yang unggul.

Peserta akan menyadari akan arti syukur, berbagi, 
cinta, kepedulian dan semangat keberlimpahan.

Peserta dapat menentukan perubahan yang dapat 
dilakukan setelah pelatihan selesai sehingga 
memudahkan aksi nyata dan dapat terlihat
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T E R S E D I A  P I L I H A N  D U R A S I ,
1  H A R I  ( F U L L  DAY ) ,  DA N
3  H A R I  ( 2  M A L A M )

T E M PAT  DA N  P E S E R TA  D I T E TA P K A N  
O L E H  I N S TA N S I / P E R U S A H A A N  YA N G  
M E N G U N DA N G



Ya s i e r  U t a m a

Self Awareness Motivator, Leadership Facilitator, Entrepreneur. 
Sudah 10 tahun lebih menjadi pembicara di bidang 
pengembangan diri dan motivasi. 

Saat ini, ia adalah seorang Founder dan CEO PT. Jejak Pemimpin. 
Di dunia karier, pernah menjadi Head of Training dan Sales 
Director di sebuah multinational company. 

Ia adalah penulis buku : BECOMING GENIUS SPEAKER, BATIC (Be 
Brave, Action Oriented, Totality, Integrity, Committed to 
Excellence) dan Awareness in the Silence.

Certified Trainer by BNSP – RI
Certified Professional & Learning Facilitator by NF.NLP, USA
Certified The Life Underwriter Training Council Fellow (LUTCF) by 
American Collage

T R A I N E R  /  FA S I L I TATO R
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K a r v i n  F a d i l a

Motivational Speaker, Mind Transform Specialist, Leadership and 
Public Speaking Trainer, Facilitator, Entrepreneur. Sejak 2014-sekarang, 
kerap diundang sebagai pembicara untuk berbagi ke berbagai instansi 
pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan perguruan tinggi.

Saat ini, ia adalah seorang Founder dari Sekolah Kehidupan, tergabung 
dengan Associate Trainer diberbagai perusahaan, seorang pengusaha 
bidang pelatihan dan fashion serta penulis buku KA.SE.LA.

Certified Trainer by BNSP – RI
Certified Instructor (CI) Hypnotherapy by IHTC, Indonesia
Certified Hypnotist & Hypnotherapist – MHI, Malaysia
Certified Public Speaker – FWN Motivator & Bussines School, Indonesia
Certified Public Speaker Professional by IEEEL Institute, Indonesia
Certified Leadership Management Associate by IEEEL Institute, Indonesia

T R A I N E R  /  FA S I L I TATO R
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INVESTASI

Paket 1 Hari Rp…………………….. / bath

Paket 3 Hari Rp……………………/ batch
(Include certificate, banner, & handout)

Note: Investasi bisa konfirmasi melalui Tlp/WA: 082111513337



08.00 - 09.00 Registrasi. Opening Speech dari Manajemen

09.00 - 10.15 Awareness to Change

10.15 - 10.30 Coffee Break

10.30 - 12.00 Change to be WOW

12.00 – 13 Lunch

13.00 - 15.30 WOW Me...WOW Team

15.30 - 16.00 Break

16.00 - 17.00 Be Positive Energy Giver

DURASI 1 HARI



DURASI 3 HARI

09.00-09.15 Opening from Management 

09.15-10.30 - Ice Breaking
- Ground Rules 
Menjelaskan aturan dan tata tertib dari program Change in ME yang
harus disepakati oleh semua peserta dan di taati. 

Materi from Comport Zone to Learning Zone
Salah satu penghalang perubahan adalah Comport Zone. 
Merasa sudah baik, Merasa sudah sempurna, sehingga malas untuk
bergerak memperbaiki diri. Di sesi ini, peserta akan di ajak untuk
menyadari pentingnya untuk selalu masuk Ke area “Learning Zone”. 

10.30-10.45 Coffe Break

Day 1



DURASI 3 HARI
10.45-12.00 Change to be WOW

WOW adalah ekspresi dari kekaguman, kaget, suprising, tatkala
melihat seorang Individu yang mampu menunjukkan sisi sisi
terbaik dalam dirinya. Saat individu bekerja dengan semangat di
saat yang lainnya loyo. Saat Seseorang tenang dan tetap produktif
di tengah tumpukan pekerjaan yang ada. Saat melihat pemimpin
yang mampu memberikan teladan yang baik. Saat melihat team
kita bisa disiplin tanpa diawasi. Saat itu terjadi, biasanya kita
dalam hati mengatakan kata WOW.
Di sesi ini, akan di sampaikan mengenai HOW to be WOW ?
Cara dan langkah-langkah nya. Mulai dari membenahi apa yang
ada di dalam diri. Inner Journey menuju apa yang ada di dalam
hati (Unconscious Level) seseorang. Benahi “Ruang dalam” untuk
menyelesaikan apa yang ada di “Luar Ruang”.

12.00-13.00 Ishoma

Day 1



DURASI 3 HARI
Day 1

14.00-15.30 Group Discussion & Presenting in WOW way.
Peserta akan berdiskusi mengenai apa yang sudah dipelajari dan bagaimana ia
bisa Mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari hari baik di keluarga
maupun dirumah. Setelah diskusi selesai, peserta akan diminta untuk
mempresentasikan apa yang sudah dipelajari dengan cara presentasi yang biasa.
Ide ide kreatif harus dimunculkan disini. Inovasi inovasi diminta dikeluarkan
sedemikian rupa disini. Karena WOW person adalah orang yang selalu punya
kreativitas di tengah keterbatasan.

15.30-16.00 Coffe Break
16.00-17.00 Triangle of Change (Pain, Pleasure, Love)

Sesi ini, untuk menstimulasi peserta dalam melakukan perubahan. Seseorang
bisa berubah karena rasa sakit (Pain). Saat ada yang melecehkan, saat ada yang
menghina, kondisi kondisi ini mampu mendorong seseorang untuk meledakkan
potensi dirinya. Ada juga seseorang yang berubah karena ada dorongan
kebahagiaan yang ingin dikejarnya (Pleasure). Seseorang bisa berubah karena
ada dorongan kenaikan gaji, bonus, atau apapun yang membuat seseorang
bergerak dan bertransformasi.



Ada juga yang berubah karena alasan CINTA. Alas an cinta inilah, alasan yang
paling tinggi tingkatannya. Dengan cinta, segalanya mudah dan selalu ada waktu
untuk bertindak. Kalau sudah cinta yang muncul, tanpa diawasi, seseorang akan
berprestasi. Tanpa diminta disiplin, ia akan disiplin. Ada banyak inisiatif yang bisa
dilakukan dengan CINTA. Seperti apa yang pernah John C Maxwell sampaikan :
“Seseorang bisa bekerja 8 jam karena gaji. Bisa bekerja 10 Jam karena memiliki
pimpinan yang baik dan penuh kepedulian. Namun, seseorang bisa bekerja 24
jam karena ia begitu mencintai apa yang dilakukan”.

17.00-19.15 Break untuk mandi, makan, sholat.
19.15-22.30 Love, life and Project

Peserta akan diminta untuk membuat Personal Mission Document (PMD). Ia
akan masuk ke zona imaginasi tentang mimpi mimpinya di masa depan.
Beberapa orang menyebutnya sebagai Proposal Hidup. Peserta akan diminta
untuk membuat VISION BOARD. Bahasa pikiran bawah sadar, adalah Bahasa
gambar. Peserta akan diminta untuk menempelkan mimpi mimpinya di sebuah
kertas karton. Setelah selesai program, diharapkan peserta akan menempelkan
vision board ini di kamar rumah, agar bisa menjadi salah satu alasan untuk terus
memacu diri untuk selalu punya mental pejuang (Winning Spirit Attitude).

DURASI 3 HARI
Day 1



DURASI 3 HARI
Day 2

05.30-07.00 Morning Run (Individual Breakthrough).
Peserta harus sudah bangun pagi untuk mempersiapkan diri dengan aktivitas lari
pagi. Di lari pagi ini, peserta harus punya goal. Berapa menit dan berapa detik ia
akan menyelesaikan lari 3 KM. Ia akan berlomba satu dengan yang lainnya.
Berkompetisi satu dengan yang lainnya untuk menjadi pemenang.

07.00-09.00 Mandi dan Makan Pagi
.
09.00-10.30 I am an Energy Giver

Sesi tentang kesadaran diri untuk menjadi seorang pemancar energy (Energy Giver).
Energi akan saling menular satu dengan yang lainnya. Saat seseorang malas, maka
kemalasannya akan menular ke rekan kerja yang lainnya. Saat seorang pemimpin
antusias, maka team pun akan antusias. Saat seseorang memunculkan perilaku
respect kepada rekan kerja lainnya, maka budaya saling respect bisa mengakar di
sebuah organisasi. Aktivitas : Biasanya, sesi ini cukup emosional. Peserta akan
dibagikan beberapa stick ice cream untuk ia berikan kepada siapapun yang ada di
dalam ruangan. Termasuk kepada leader yang harus dihormatinya. Stik ini
merupakan symbol bahwa ia berkomitment untuk menjadi seorang pemancar
energy (Energi Giver).



DURASI 3 HARI
Day 2

10.30-11.10 Break in The Silence (Noble Silence).
Waktu coffe break di sesi ini lebih Panjang. Peserta akan menikmati
break dalam kesendirian. Ia dilarang berinteraksi satu dengan lainnya.
Berkomunikasi dengan peserta lainnya. Ia akan banyak berdialog
Dengan diri sendiri dan terus bertanya. Perubahan apa yang harus saya
lakukan akan saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ? Better
Me, Better Family, Better Company.
Aktivitas :
Setelah muncul kesadaran diri tentang perubahan yang akan dilakukan,
peserta akan menghubungi orang orang yang paling dicintainya,
keluarga yang dicintainya, untuk menyampaikan komitmen perubahan
yang akan mereka lakukan. Peserta akan diberikan kesempatan untuk
menelpon keluarganya. Bahkan, ia akan menyampaikan kepada
pimpinannya akan perubahan yang siap untuk dijalankan olehnya.



DURASI 3 HARI
Day 2

11.10-12.00 Manage Your Energy Level.
Sesi tentang bagaimana memanage energy level yang ada di dalam diri. Motivasi itu adalah
emosi. Bagaimana mengelola emosi tersebut. Bagaimana seseorang bisa berinteraksi dengan
emosinya. Untuk bisa disiplin, bukan waktunya yang di manage, namun energi diri untuk tetap
produktif. Kunci mengelola waktu adalah dengan mengelola energi. Kalau berfokus pada
mengelola waktu, kita cenderung menjadi manusia yang kaku, yang kehilangan kreativitas dan
fleksibilitas kita. Karena kita seperti mesin yang bergerak dari satu waktu ke waktu yang lainnya.

12.00-13.00 Ishoma

13.00-15.15 SALT PROCESS (Self Awareness, Leadership, Teamworking).
Seorang individu, harus mampu menjadi team player yang baik di dalam organisasinya. Pintar
tidaklah cukup. Namun bagaimana ia mampu untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan
orang lain.
Aktivitas : Games Building Community. Peserta, secara berkelompok akan melakukan satu
project team untuk membangun sebuah bangunan 3 dimensi yang terbuat dari karton, kertas,
lilin malam, alat-alatnya sudah disiapkan di dalam kelas oleh team trainer. Games ini memiliki
makna yang sangat dalam mengenai kolaborasi dan bekerja dalam sebuah team.

.



DURASI 3 HARI
Day 2

15.15-15.45 Coffe Break

15.45-17.00 The Story from Zero to Hero
Semua manusia, biasanya pernah masuk ke zona hidup yang membuat dirinya tersungkur dalam
kesulitan. Namun banyak yang tidak sadar, bahwa ternyata kesulitanlah yang justru akan
membuat seseorang bertumbuh menjadi manusia yang berkarakter. Tidak ada manusia sukses
yang hidup dalam kemudahan. Semua ada tantangan. Semua ada hambatan yang harus
dilaluinya.
Aktivitas :
Mengisi form Story from Zero to Hero
Pemutaran film singkat mengenai kisah from Zero to Hero

17.00-19.15 Break mandi dan makan malam
19.15-21.00 Self Reflection

Sesi refleksi diri. Peserta akan melakukan proses refleksi diri tentang keluarga. Keluarga adalah
salah satu sumber motivasi kita. Digali perasaan cinta terhadap keluarga ini, untuk menjadi daya
dobrak motivasi didalam diri. Peserta akan diminta salah satunya untuk menuliskan Surat cinta
untuk Keluarga dan Thank you Letter untuk Leader mereka dan untuk perusahaan.



DURASI 3 HARI
Day 3

06.00-07.00 Morning Run. 
Peserta harus sudah bangun pagi untuk mempersiapkan diri dengan aktivitas lari
pagi. Di lari pagi ini, peserta akan berlari dengan kelompokknya sejauh maksimal 6
KM. Di group morning run ini, peserta akan dibagikan tali agar mereka lari
berkelompok tanpa meninggalkan teamnya. Makna yang sangat dalam akan
pentingnya kerja sama team yang berlandaskan cinta dan kepedulian satu dengan
yang lainnya.

07.00-09.00 Mandi dan Sarapan pagi
09.00-11.00 Sharing Session grouping

Peserta akan diberikan kesempatan untuk sesi berbagi rasa. Menyampaikan VISION
Board nya. Membacakan surat cintanya. Sesi yang sangat emosional untuk
mengaitkan Visi hidupnya dengan keluarga di rumah dan di kantor.

11.00-11.15 Coffe Break



DURASI 3 HARI
Day 3

11.15-12.00 Wrap up and Celebration
- Trainer akan melakukan wrap up akan apa yang sudah

dilakukan dalam training Change in ME.
- Trainer akan membagikan hadiah kepada peserta terbaik,

team terbaik.
- Trainer akan membagikan Medali kepada peserta yang juara

dilomba lari.
- Sekaligus, sesi closing dari program Change in ME.

12.00-12.30 CLOSING from Management
The end of the Program.



DOCUMENTATION



DOCUMENTATION



E D U K A S I - S I N E R G I  - K O L A B O R A S I

Contak person

Marjun: 082111513337 Miko : 08978566910

Karvin : 085887712161 Kisry : 089512386526

Email: edutrainingindonesia@gmail.com


