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No Materi Deskripsi 
1. Brain Process and 

Names and Faces 
- Mengenali bagaimana cara otak bekerja sehingga bisa mengoptimalkan 

proses kita menerima informasi baru. 
- Kita biasanya mudah lupa dan tidak ingat nama seseorang, bahkan setelah 

kita berkenalan. Dengan metode ini, kita akan bisa dengan lebih cepat dan 
mudah mengingat nama orang dan tetap terus mengingatnya. 

2. Loci Method Metode ini menggunakan tempat yang sudah familiar sebagai lokasi untuk 
menyimpan informasi dalam jumlah besar secara berurutan. Lokasi yang bisa 
digunakan sepertin rumah, kantor, sekolah dan lokasi lainnya. 

3. Speed and Power 
reading 

Materi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi peserta dalam kecepatan 
membaca dan pemahaman isi bacaan 

4. Working with numbers 
and data 

Peserta akan belajar bagaimana teknik memory menggunakan asosiasi untuk 
dapat mengingat angka yang banyak lebih cepat. 

5. Determining key points Materi ini dirancang untuk peserta dapat memahami dan menemukan kata 
penting yang menjadi inti dari sebuah artikel yang mewakili keseluruhan artikel.  

6. Discussion: Solving 
work problems with 
Loci Method 

Peserta membahas issue di kantor yang dihadapi sehari-hari dan 
mendiskusikannya dengan trainer bagaimana teknik memory dapat membantu 
menyelesaikannya. 

7. Mind Mapping I Metode pengembangan pola pikir divergen dan kreatif dengan mengambil 
bagian bagian penting pada sebuah artikel ataupun ide lalu 
mengelompokkannya sesuai dengan kategori informasinya. Metode ini juga 
melatih peserta memvisualisasikan sebuah kata menjadi kode ataupun gambar 

8. Product Knowledge Peserta akan mempelajari teknik memory yang tepat dan efisien untuk 
mengingat produk maupun service yang disediakan oleh perusahaan peserta 
training. 

9. Profile Memorization Peserta akan mempelajari bagaimana cara mengingat profile seseorang dengan 
tepat, dari namanya, background, dan pekerjaan orang. Hal ini menjadi sangat 
penting dalam kegiatan networking di dunia professional. 

10. Mind Mapping II Materi ini merupakan pendalaman dari Mind Mapping I, dimana pada materi ini 
peserta akan belajar bagaimana menggabungkan materi Mind Mapping dengan 
teknik memory untuk mempresentasikan Mind Map yang telah dibuat. 
 

11. Schedule and 
procedures 

- Dalam dunia kerja penting bagi kita untuk terus update dengan jadwal yang 
kita miliki tanpa tergantung gadget. Materi ini akan membantu peserta untuk 
tidak lupa akan jadwal-jadwal penting yang dimilikinya. 

- Prosedur kerja, bagaimana proses bisnis dalam suatu perusahaan bisa menjadi 
rumit dan tidak mudah dipahami, namun di materi ini peserta akan diajarkan 
metode yang tepat untuk dapat mengingat prosedur lebih baik, yang 
merupakan skill yang penting bagi seorang professional. 

12. Conclusion and Wrap 
up 

Pada sesi ini peserta akan diberikan tips yang relevant untuk mengaplikasikan 
materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sesi ini juga memberikan kesempatan 
peserta dapat berdiskusi lebih dalam terkait materi yang telah dipelajari 
sebelumnya. 

 


