
 

 

   
 



 

Workshop Memory Improvement 
By Indonesia Memory Sports Council 

 
 

Pengantar 

Memahami dan mengingat merupakan satu kesatuan proses yang saling mendukung dalam 
menguasai suatu ilmu. Memahami cara kerja otak dalam menyerap informasi membantu kita untuk 
lebih cepat dalam berpikir dan mengembangkan kreativitas lewat asosiasi dan Imajinasi. Selain 
menyerap informasi, sudahkah kita merangsang otak untuk berpikir kritis dan komprehensif 
sehingga dapat belajar banyak hal dengan waktu yang efisien? 

Cara berpikir kurang sistematis dan kurang efisien mengakibatkan seseorang bisa lupa pada hal yang 
sederhana hingga krusial sekalipun. Dalam dunia pendidikan, kualitas belajar dan mengajar yang 
maksimal juga dapat diperoleh dari cara berpikir yang sistematis dan efisien. Pelatihan ini akan 
membantu murid dan guru untuk memiliki cara berpikir dan metode mengingat yang sistematis dan 
efisien sehingga mempercepat penyelesaian tugas-tugas akademik profesional anda. 

 

Program Memory 

1. Workshop Singkat Memory Sports 

2. Workshop Memory Improvement for Students 

3. Workshop Memory Improvement for Teachers 

4. Students Memory Course 

5. Memory Club 
 

Profil Pendiri dan Trainer Utama 
 
Yudi Lesmana, adalah seorang “Grandmaster of Memory” dan 
Chief Organizer dari IAM World Memory Championship 2017 
di Jakarta yang ditunjuk oleh International of Memory (IAM), 
Jerman. Beliau juga Pendiri dan Ketua Umum Indonesia 
Memory Sports Council. Yudi memiliki 2 Rekor MURI dalam 
bidang daya ingat. Saat Ini, Yudi Lesmana aktif menulis buku 
dan membawakan training untuk menjelaskan bagaimana 
mengingat dengan teknik-teknik yang benar seperti yang 
dilakukan oleh para ahli. Saat ini ia telah menerbitkan 4buah 
buku bersama Kepustakaan Populer Gramedia dengan 
Branding “Memorizing Like an Elephant” yang telah 
menjadi Best Seller dengan segmen pelajar dan professional. 

Yudi Lesmana diakui sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia dalam bidang Daya Ingat dan menangani 
puluhan  sekolah dan perusahaan  dalam  bidang  efisiensi   belajar dan kerja. Tulisannya banyak 
dijadikan referensi oleh berbagai kalangan  dalam hal percepatan belajar.



 

Peserta 
 

Pelatihan ini ditujukkan khusus untuk para pelajar dan guru yang ingin meningkatkan kapasitas 
dan kualitas belajar mengajar melalui metode konsentrasi dan teknik daya ingat yang disajikan 
melalui program Workshop Memory Improvement dan Student Memory Course. 

 

Tujuan 
Membantu para pelajar dan guru dalam belajar mengajar sehingga mampu: 

 Menciptakan strategi belajar efektif bagi anak usia sekolah SD-SMA 

 Membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi dalam belajar 

 Menumbuhkan rasa percaya diri siswa-siswi 

 Mengembangkan potensi anak dengan kemampuan daya ingat kuat untuk bertanding 
dalam olimpiade internasional 

 Meningkatkan daya saing belajar anak dengan metode pengajaran yang kreatif dan 
menyenangkan 

 Membantu para guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah 

Pelatihan ini didesain untuk menunjang kualitas dan kecepatan hasil belajar dan mengajar. 

Bentuk Pelatihan 
 

Workshop 
Singkat (1,5 Jam) 100 Peserta Rp. 200.000 /peserta/level  

 (GRATIS khusus sebelum Des 2017) 

Students - Half day (4 jam) : total 4 Level 35 Peserta Rp. 300.000 /peserta/level 

Teachers - Full day (6 jam) : total 3 Level 50 Peserta Rp. 400.000 /peserta/level 

Student  Memory Course* Harga Khusus 

Total 3 Level = 27x pertemuan@2jam 15 Peserta / kelas 

Memory Club di Sekolah** (Program 1 
semester atau 20 pertemuan reguler) 

Maks.25 Peserta/ kelas/ 
minggu 

 Harga Khusus 

 

Keterangan:  

 Harga dapat disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan klien 

 Tidak seluruh pelatihan ditangani oleh Trainer Utama, sebahagian dibawakan oleh Tim 
Trainer yang sudah terlatih 

*Tempat belajar di salah satu dari 7 Cabang SMC di Jakarta, Banndung, dan BSD 
**Tempat belajar di sekolah yang memesan program ini 
 

 

Head Office: 88 Office@Kasablanka Tower A Lt.7E, Jl. Raya Casablanka Kav.88, Jaksel 
Ph: 021-21282171, Fax: 021-21282172, Mobile: 0812 8942 7744 (Danu) 

Email: info@ingatangajah.com, indonesiamemorysportscouncil@gmail.com 
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Memory Club 
 

Peserta 
Kapasitas  : 10 – 15 peserta per kelompok belajar 

Jumlah kelompok : maksimal 4 kelompok per sekolah 

Peserta akan mendapatkan materi setara dengan level 1 Student Memory Course. Sekolah 
dengan jumlah kelompok belajar sebanyak minimal 2 kelompok akan mendapat gratis 
penyelenggaraan School Memory Competition. 

 

Waktu dan Tempat 
Waktu   : per semester 

Durasi   : 1,5 jam per pertemuan 

Tempat  : Sekolah tempat club berada 

 

Biaya 
Biaya belajar   : Rp. 1.000.000,- per peserta 

Modul    : Rp. 75.000,- per peserta 

Total biaya    : Rp. 1.075.000,- per peserta 
 

Deskripsi Kegiatan 
Memory Club memiliki frekuensi pertemuan satu kali dalam seminggu dengan total 12 kali 
pertemuan/semester, termasuk final test. Materi yang dipelajari pada semester pertama 
merupakan 8 metode utama untuk meningkatkan serta melatih konsentrasi dan daya ingat. 
Materi yang dipelajari terdiri dari: 
 

 Pertemuan 1 

Metode rantaian, merupakan teknik dasar dalam mengingat. Prinsip dari metode rantaian 
adalah mengubah teks menjadi cerita imajinasi yang dapat divisualisasi. 

Output: 

a. Peserta mampu mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas untuk membuat cerita 
rantaian yang unik. 

b. Peserta mampu mengingat minimal 20 kata acak dalam waktu 5 menit. 

c. Peserta mampu mengingat minimal 20 kata acak yang berkaitan dengan mata pelajaran 
IPA dan IPS. 

 

 Pertemuan 2 dan 3 

Metode lokasi, menggunakan lokasi anggota tubuh, bangunan, maupun lokasi lainnya 
sebagai folder penyimpanan informasi. 

Output: 

a. Peserta mampu membuat minimal 100 lokasi ingatan sebagai bentuk penambahan 
kapasitas daya ingat. 

b. Peserta mampu mengingat minimal 30 kata acak dengan kemiripan jenis objek dalam 
waktu 5 menit. 

c. Peserta mampu mengingat urutan, mekanisme, struktur, atau fungsi yang berkaitan 
dengan pelajaran IPA maupun IPS. 



 
 

 Pertemuan 4 dan 5 

Metode asosiasi angka, merupakan teknik untuk mengingat angka acak dengan 
mengasosiasikan angka dengan suatu benda. 

Output: 

a. Peserta mampu membuat asosiasi angka 00-99. 

b. Kemampuan konsentrasi peserta terasah dengan melatih tiga fungsi otak sekaligus 
(korelasi, imajinasi, sequence). 

c. Peserta mampu mengingat minimal 30 digit angka acak dalam waktu 10 menit. 

d. Peserta mampu membuat asosiasi angka melalui auditori (spoken numbers). 

 

 Pertemuan 6 

Study box dan flash cards, merupakan metode yang digunakan untuk mentransformasi 
working memory menjadi long-term memory. 

Output: 

a. Peserta memahami pentingnya spaced repetition dan menghentikan kebiasaan 
cramming (belajar hanya pada saat akan ujian saja). 

b. Peserta mampu mengingat suatu informasi dalam jangka waktu yang panjang. 

c. Peserta mampu minimal mencari 20 kata kunci dari sebuah pengertian pada materi 
pelajaran sekolah dan menuangkannya ke dalam flash cards serta mengingatnya dengan 
asosiasi dan imajinasi. 

  

 Pertemuan 7 

Metode substitusi, merupakan teknik yang digunakan dalam mengingat istilah sulit atau 
kosakata bahasa asing. 

Output: 

a. Peserta mampu mengingat minimal 20 kata sulit dalam waktu 5 menit. 

b. Peserta mampu mengingat kata sulit beserta pengertiannya dalam pelajaran IPA, IPS, 
dan bahasa asing. 

 

 Pertemuan 8 

Metode mengingat kejadian dan waktu. 

Output: 

a. Peserta mampu menyusun imajinasi lewat angka dan kata sekaligus. 

b. Peserta mampu mengingat minimal 5 tanggal dan kejadian dalam waktu 5 menit. 

c. Peserta mampu mengingat tanggal dan kejadian bersejarah pada mata pelajaran IPS. 

 

 Pertemuan 9 dan 10 

Mnemonic dan metode alfabet, digunakan untuk mengingat informasi yang mengandung 
huruf dan angka acak, termasuk rumus. 

Output: 

a. Peserta mampu membuat mnemonic yang imajinatif dan mudah diingat. 

b. Peserta mampu membuat asosiasi dari huruf A-Z serta simbol-simbol operasi 
matematika. 

c. Peserta mampu mengingat minimal 10 buah kombinasi huruf dan angka dalam waktu 5 
menit. 

d. Peserta dapat mengaplikasikan metode dalam mengingat rumus pada pelajaran IPA dan 
matematika. 

  



 
 Pertemuan 11 

Metode imajinasi, merupakan metode untuk mengingat gambar abstrak dan nyata.  

Output: 

a. Peserta mampu mengubah minimal 20 gambar abstrak ke dalam gambar nyata. 

b. Peserta mampu mengingat minimal 5 baris (25 gambar) gambar nyata dalam waktu 5 
menit. 

c. Peserta mampu mengaplikasikan metode untuk mengingat gambar peta dan bagian 
tubuh makhluk hidup pada pelajaran IPA dan IPS. 

 

 Pertemuan 12 

Pada pertemuan terakhir akan dilakukan review terhadap seluruh materi untuk menguji 
peningkatan daya ingat peserta. Peserta akan diberikan serangkaian tes daya ingat yang 
mengacu pada standar International Association of Memory, Jerman. 

 

Laporan Hasil Belajar 
Setiap peserta akan mendapatkan laporan hasil belajar yang berisi materi yang diajarkan, 
standar yang digunakan, serta data kuantitatif untuk menunjang penjelasan kualitatif belajar 
peserta. 
 

 
Contoh Laporan Belajar yang Dilengkapi dengan Grafik Nilai Per Anak 
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