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        PAKET TRAINING  

Exam Motivation Training 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Setiap tahun pelaksanaan UN (Ujian Nasional) memang selalu menjadi topic 

hangat dan seperti punya daya magis tersendiri. Betapa tidak.. selalu mencuat 

puluhan, bahkan ratusan kisah terkait dengan kepanikan, stress, kegelisahan, 

ketakutan, terhadap UN dan juga pengumuman hasilnya. 

Orang tentu mempunyai impian/harapan dalam hidupnya. Pun begitu, tidak 

semua impian seringkali dapat tercapai seperti yang diidamkan. Dalam hal ini, 

pendekatan yang paling ampuh adalah manajemen diri, yang tentunya perlu didasari 

oleh pengetahuan/ wawasan, dan kesadaran yang matang tentang motivasi hidup 

dan bagaimana menghadapi setiap tantangan. 

Para siswa, khususnya yang dalam hal ini adalah para siswa SLTP dan SLTA 

tingkat 3, terlebih lagi pada saat-saat seperti ini, perlu sekali mendapatkan injeksi 

motivasi sehingga bisa lebih siap, lebih bersemangat, dan lebih fokus pada upaya 

untuk meraih sukses dengan hasil maksimal di Ujian Nasional yang dijalaninya. 

Berangkat dari situ, sekaligus berkenaan dengan misi kami dalam 

pemberdayaan diri para generasi muda Indonesia, maka kami bermaksud 

mengajukan penawaran kegiatan yang bertema “Exam Motivation Training”. 

Sebuah pendekatan motivasi yang menggunakan pendekatan yang disebut mind-

technology; berupa metode hypnosis terapan untuk pemberdayaan pada keperluan 

di bidang pendidikan. 

Metode yang kami gunakan ini, sampai saat ini diyakini merupakan metode 

terapi positif yang aman, ilmiah, dan alamiah. Merupakan konsep mengkontruksi 

kesuksesan dengan membangun sikap dan perilaku positif pada diri siswa. 

 

MANFAAT TRAINING 

Beberapa manfaat penting yang dapat diambil dari kegiatan training ini, diantaranya: 

- Membangun kesadaran dan kemauan untuk menanamkan sikap positif dalam 

dirinya; lebih dapat berpikiran positif dan optimis,  

- Memahami dan mulai menerapkan energi fokus dalam setiap langkah dan 

aktifitasnya, demi meraih hasil yang lebih maksimal. 

- Membangun kesadaran dan kemauan dalam dirinya untuk lebih dapat 

termotivasi dalam belajar dan berprestasi. 

- Menghancurkan mental block (hambatan mental) atau trauma terhadap 

mata pelajaran tertentu.  



“Exam Motivation Training” - 

- Menghancurkan belief dan sikap negative seperti misalnya, minder, malas 

dan panic saat menghadapi ujian.

 

MATERI YANG DIDAPATKAN

Materi dalam Paket Training 

Sesi Seminar Motivasi 

- Memahami permasalahan

- Memahami teknologi pikiran dan cara kerja pikiran untuk membangun sikap 

dan perilaku. 

- Bagaimana menjaga diri agar tetap bisa focus pada tujuan (the power of 

focus). 

- Bagaimana membangun 

 

Sesi Hypnosis Massal 

- Melakukan hypnosis pada para peserta (siswa), sebagai bentuk upaya 

penanaman motivasi dan kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian 

dengan pengaplikasikan seni komunikasi sugesti melalui pikiran ba

siswa. 

 

DURASI KEGIATAN 

Kegiatan training ini kami format dalam 

durasi 1 hari, dan terbagi dalam 2 sesi

yaitu sesi Seminar Motivasi dan sesi 

Hypnosis/Hypnotherapy Massal.

draft jadwal terlampir) 

 

 

METODE TRAINING 

Training yang kami suguhkan, akan kami 

laksanakan dalam format; 

- Seminar Motivasi 

- Hypnotherapy Massal

 

 

TRAINER 

Semua trainer yang ada dalam tim kami 

adalah para trainer yang tersertifikasi 

dalam bidang hypnotherapy

adalah daftar trainer atau fasilitator kami:
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Menghancurkan belief dan sikap negative seperti misalnya, minder, malas 

dan panic saat menghadapi ujian. 

MATERI YANG DIDAPATKAN 

 yang kami tawarkan saat ini, akan meliputi: 

permasalahan-permasalahan inti dalam menghadapi ujian.

Memahami teknologi pikiran dan cara kerja pikiran untuk membangun sikap 

Bagaimana menjaga diri agar tetap bisa focus pada tujuan (the power of 

Bagaimana membangun pribadi yang dapat terus memotivasi diri sendiri.

Melakukan hypnosis pada para peserta (siswa), sebagai bentuk upaya 

penanaman motivasi dan kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian 

dengan pengaplikasikan seni komunikasi sugesti melalui pikiran bawah sadar 

Kegiatan training ini kami format dalam 

dan terbagi dalam 2 sesi 

sesi Seminar Motivasi dan sesi 

Massal. (detail 

suguhkan, akan kami 

assal 

Semua trainer yang ada dalam tim kami 

adalah para trainer yang tersertifikasi 

hypnotherapy. Berikut ini 

atau fasilitator kami: 
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Menghancurkan belief dan sikap negative seperti misalnya, minder, malas 

permasalahan inti dalam menghadapi ujian. 

Memahami teknologi pikiran dan cara kerja pikiran untuk membangun sikap 

Bagaimana menjaga diri agar tetap bisa focus pada tujuan (the power of 

at terus memotivasi diri sendiri. 

Melakukan hypnosis pada para peserta (siswa), sebagai bentuk upaya 

penanaman motivasi dan kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian 

wah sadar 
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1. MUSTHOFA HADI, SE, CHt 

� International Certified Trainer (VU, AUS) 

� Certified Sales Specialist (IMA) 

� Certified Hypnotherapist (IBH) 

� Trainer, Konsultan, Motivator, dan Hypnotherapist. Penulis coaching e-book 

populer “Be a Mind-Conductor” ini banyak berkarir dan memulai kiprahnya di 

bidang marketing, mulai dari sales, marketing staff, assisten manajer pemasaran, 

manajer pemasaran, direksi, hingga pada level konsultan dan trainer. 

Selanjutnya, pria kelahiran 32 tahun lalu ini juga berkirah di sejumlah kegiatan 

motivational. Pada formasi TRIANGLE WORKS, beliau lebih terspesialisasi untuk 

konten yang berkenaan dengan Personal Motivation, Mind-Conducting, 

Hypnosis, Selling Skill, dan Training for Trainer. 

 

2. DANNY KURNIAWAN PAMUNGKAS, S.Pd, CHt 

� Certified Hypnotherapist (IBH) 

� Trainer muda, berusia 25 tahun ini hingga saat ini banyak berkiprah 

memfasilitasi berbagai kegiatan motivasional dalam kegiatan outbound, serta 

indoor motivation training. Pada formasi TRIANGLE WORKS, beliau lebih 

terspesialisasi untuk konten yang berkenaan dengan Mind-Mapping, 

Entrepreneurship, dan Hypnosis. 

 

3. RICKY ANGGA SATRIA, SE, CHt 

� Certified Hypnotherapist (IBH) 

� Trainer muda, berusia 25 tahun ini hingga saat ini banyak berkiprah sebagai 

praktisi di bidang marketing dan bisnis. Selama beberapa tahun berkiprah dan 

menghandle bisnis di bidang agro product dan jasa konstruksi. Lebih 

berpengalaman pada indoor motivation training. Pada formasi TRIANGLE 

WORKS, beliau lebih terspesialisasi untuk konten yang berkenaan dengan 

Problem Solving, Entrepreneurship, Selling Skill dan Hypnosis. 

 

4. RIZKY ADITYA, SE, CHt 

� Certified Hypnotherapist (IBH) 

� Trainer dan Motivator muda ini adalah trainer termuda yang dimiliki TRIANGLE 

WORKS. Baru berusia 21 Tahun. Banyak aktif mengelola bisnisnya di bidang 

clothing dan juga berbagi inspirasi membakar motivasi para generasi muda 

untuk menjadi para pengusaha muda yang sukses. Di usianya yang masih sangat 

muda, telah mengantongi banyak prestasi, utamanya sebagai salah satu 

pengusaha muda berprestasi, bahkan di tingkat nasional. Pada formasi 

TRIANGLE WORKS, beliau lebih terspesialisasi untuk konten yang berkenaan 

dengan Entrepreneurship Motivation, dan Hypnosis. 
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INVESTASI 

Paket kegiatan ini kami tawarkan dengan TARIF KHUSUS,  

YAITU HANYA SEBESAR Rp. 1.500.000,-  

*plus biaya transport akomodasi  

(untuk wilayah kota Malang, rate sudah termasuk transport/akomodasi) 

 

:: Asumsi normatif, tempat dan fasilitas telah disediakan oleh Pihak Sekolah dan atau 

penyelenggara di sekolah tersebut. 

 

# Contoh model simulasi perhitungan investasi # 

Dengan investasi sebesar itu, Pihak Sekolah dapat sekaligus mengikutsertakan 

seluruh siswa tingkat 3; jika misalnya terdapat 250 siswa, maka sebenarnya beban 

investasi untuk kegiatan ini hanya memerlukan biaya @ Rp. 6.000,- (enam ribu per-

siswa).  

Bahkan, jika Pihak Sekolah hendak mengkoordinirnya secara lebih lengkap, dapat 

pula dikemas @ Rp. 7.500 per siswa, sudah menikmati dua sesi dahsyat serta 

konsumsi snack dan air mineral. 

 

 

DRAFT RUNDOWN 

Paket Exam Motivation 

08.00 – 08.30  Opening 

08.30 – 10.00  Sesi Seminar Motivasi 

10.00 – 11.30  Sesi Hypnosis Massal *dan Refleksi 

11.30 – 12.00  Closing 

# NB: schedule ini bersifat tentatif. 

 

PROFILE PERUSAHAAN 

Terlampir.  

 

PENUTUP 

Demikian penawaran kami buat, kami nantikan kabar baik selanjutnya. Atas segenap 

support dan kerjasama baik Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih. 

 

  

  

Musthofa - 081 555 20021  

Diana - 0852 3341 0396 

 

Website : www.tworks.masmus.com 

Email  : workstriangle@gmail.com 

Contact Person: 
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BEBERAPA DOKUMENTASI 

KEGIATAN EXAM MOTIVATION 

 

Berikut ini beberapa dokumentasi exam motivation di SLTPN 17 Malang, JATIM. 

tercatat bahwa pada tahun sebelumnya, sekolah ini berada pada ranking 

ketidaklulusan tertingi di area Malang. 

 

Alhamdulillaah, setelah ada sesi exam motivation, dan tentu saja karena potensi 

para siswa dan peran serta para guru yang luar biasa, maka laporan 2011 lalu 

menyatakan bahwa hanya ada 1 siswa saja yang tidak lulus, itu pun dengan catatan 

karena yang bersangkutan lagi sakit dan berada pada masa perawatan pasca operasi. 

 

 

 

 

Sesi 1. Motivation seminar 

 

 

 

Sesi 2. Hypnotherapy massal 
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Sesi 2. Hypnotherapy massal 

 

Dan berikut ini sebagian dokumen kegiatan exam motivation di SMANSA dan 

SMANDA, Pangkalan Bun, KALTENG. 

 

 

Sesi 1. Motivation seminar 
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Sesi 1. Motivation seminar 

 

 

 

Sesi 2. Hypnotherapy massal 

 

 


