
“Alhamdulillah saya merasa senang bisa belajar dari orang" hebat seperti Pa 
Hadi Tasman.”
(Acep Supriadi, SH., SHI., MH., MM. – PNS & Trainer)

“Dari sini dapat menemukan cara cara dan tips berbicara dengan baik beserta
gaya nya.”
(Azzamzah Alif Miftahafif, S.Pd., S.H, M.Sos. - Paralegal & Dosen)

“Banyak ilmu yang tidak didapat selama dibangku sekolah, dipelatihan ini ada
ilmu baru yang diperoleh, ilmu terbarunya mengalahkan demam panggung.”
(Asep Hidayat, S.Kom - Guru)

“Luar biasa, materi yang disampaikan sangat komprehensif dan daging sekali.”
(Mada Tri Majaya, C.LMA, C.DM, CNCP, C.PS, CPSP. - Mahasiswa)

“Materi nya sangat bagus dan Trainernya luar biasa (sangat menguasai materi, 
ramah dan rendah hati serta profesional).”
(Antonius Harmanta - ASN)

“Dari training ini saya mendapat banyak pengetahuan baru mengenai public 
speaking yang sangat berguna terutama sebagai pelajar bisa membantu
meningkatkan skill berbicara saat presentasi. Selain itu coach-nya seru dan 
banyak juga bercerita tentang experience mereka serta banyak memberikan
motivasi kepada peserta training. Selain itu, peserta yang mengikuti kegiatan ini
juga hebat-hebat dan mereka juga share pengalaman mereka. Jadi saya ikut
termotivasi.”
(Nofita Sulistiyanti - Mahasiswa)

“Instruktur yang humble, ramah dan komunikatif. Materi yg disampaikan
meliputi aspek public speaking secara menyeluruh.”
(Danardono Sulistyo Adji, MPP, MBA. - Ketua 1 Pengurus Yayasan Adi Upaya)

TESTIMONI ALUMNI

“Sangat membuka wawasan dan khazanah pada diri saya (tsaqofah) dari ilmu, 
keterampilan dan pengalaman yang coach berikan.”
(Muhammad Fakhruddin Noor, SKM, M.K.M. - Perawat dan Pembimbing Kesehatan
Kerja Ahli Muda)

“Alhamdulillah materi yg diberikan sangat mudah dimengerti sehingga ketika ingin
mempraktekkan juga mudah. Coach nya sangat kooperatif dan semangat serta
penuh pengertian kepada peserta sehingga peserta tidak sungkan ketika ingin
bertanya dan tidak mengantuk menyimak materi.”
(Siti Mukaromah, S.Kom - PNS)

“Materinya super keren, menarik, menambah wawasan dan skill utamnya public 
speaking oleh coach hadi sangat memabantu dalam diri saya thanks ya coach.”
(Ridwan - Mahasiswa)

“Aplikatif.”
(DR (C). Suyanto, MM, CM.NLP - Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel)

“Bagus.”
(Dr. Hastin Umi Anisah, SE, MM, CMA, CPHCM, CHt, CT.NNLP – Dosen & Trainer)

“Pemateri bagus dalam penyampaian dan sabar.”
(Soffy Balgies M.Psi Psikolog – Dosen & Trainer)

“Materinya yg diberikan luar biasa ...menambah wawasan bagi kami sebagai
seorang pendidik.”
(Ineke Alriani, S.Sos., M.Pd – Kepala Sekolah)

“Banyak mendapatkan ilmu, bisa menghilanggap gugup, gagap, gep. Speaker 
yang aktif dan inovatif.”
(Dodi Syaputra, S.H., M.H. - Dosen)



“Kgiatan sangat menarik, mentor ramah dan sangat baik. Walaupun saat
interaksi kondisi tidak memungkinkan namun penjelasan yg disampaikan oleh 
mentor sangat bermanfaat dan mudah utk dipahami.”
(Putri Wardarita, S.Tr.Keb., M.K.M. CH.CHt – Bidan & Hypnotherapist)

“Alhamdulillah saya jadi paham Dan mengerti gimana caranya menyampaikan
pesan dihadapan orang banyak, karena saya aslinya pemalu.. Cara penyampaian
isi materi dari mentor sangat mudah dipahami. Bahasa yg digunakan pun sangat
jelas, tidak terbata2.”
(Annisa Putri – Staff Administrasi)

“Kelas NLP ini sangat kaya manfaat bagi pengembangan diri, terungkap secara
umum rahasia cara bekerja pikiran/otak manusia. Kelasnya pun menyenangkan
dan interaktif.”
(Nova Betriana S.Si - Pedagang)

“Materi dan Trainer nya ok.”
(Nita Rismayanti - HR)

“Sangat Bagus sekali ada program seperti ini, untuk meningkatkan keilmuan HR 
dan Memperlancar kemampuan berbicara saya.”
(Luckman Ibrahim, S.E., M.Ak., ACPA., CTA., CTPS., CHRBP. - Profesional
Accounting, Dosen & Trainer)

“Training ini sangat bermanfaat bagi saya guna mempelajari tanggung jawab
dan peran dalam meningkatkan kinerja karyawan & menerapkan fungsi dari
masing2 tugasnya untuk kemajuan bisnis perusahaan.”
(Hj. Elli Sulistyaningsih, SE, MM, CT, C. NNLP, CPHCM, CHRBP - Trainer)

“Pemateri dari RMI luar biasa jooossss.”
(Anas Firdaus, S.Psi, CH. – Supervisor HRD)
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“udah mengidentifikasi potensi2 positif dan kekurangan seseorang, shg dpt
merancang intervensi scr cepat.”
(Dr.Hamidah. M.Si.psikolog – Dosen, Psikolog, Trainer & Konsultan)

“Alhamdulillah bisa menambah wawasan tentang sisi lain Marketing, dengan
sentuhan NLP.”
(Yekti Kurniawan – Pegawai PLN)

“Proses belajarnya aktif.”
(Ronny Ciptadi Moeiz, SE, SH. – Perbankan)

“Pemateri dari RMI luar biasa jooossss.”
(Muhammad Makhlupi – Pegawai BUMN)

“Banyak hal yang bisa diketahui disini, dan membuat kita semakin terpacu
malah ingin jading trainer untuk membagikan banyak hal positif kesemua orang 
tentunya.”
(Yuliana, AMd.Keb, SE – Bidan & Karyawan Swasta)

“Training yg luar biasa mengupas sebagian yg belum pernah di pelajari di dunia 
marketing sebelum nya.”
(Mujtahiddin, SE – Karyawan Swasta)

“Trainingnya sangat bermanfaat dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari.”
(Citra Dewi, S.Psi., CHP – HR)

“Kualitas Trainer nya cukup memadai baik itu ilmu, pengetahuan, pengalaman, 
penyampaian dan suara.”
(Juli Irianto, SE – HR Supervisor)



“Menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang HR Khususnya HI, dan skill dalam
mengelola dan membuat aturan2 yg berlaku dalam UU TK serta bereksperimen, 
berliterasi dan bertumbuh bersama rekan2 sesama HRD.”
(Putri Wardarita, S.Tr.Keb., M.K.M. CH.CHt – Bidan & Hypnotherapist)

“Alhamdulillah saya jadi paham Dan mengerti gimana caranya menyampaikan
pesan dihadapan orang banyak, karena saya aslinya pemalu.. Cara penyampaian
isi materi dari mentor sangat mudah dipahami. Bahasa yg digunakan pun sangat
jelas, tidak terbata2.”
(San Nugroho Binaprona, ST – Asisten Manager HR & GA)

“Sangat bagus dan jelas sekali speaker nya berbicara dan mudah di mengerti.”
(Margaret Dinyelig Kilaola SE Ak – Supervisor HRD GA)

“Pelatihan Menarik, materi dan penyampaian cukup mudah dimengerti.”
(Lie Fyana, S.Psi - Recruitment & Regulatory SPV)

“Trainer Profesional.”
(Deni Nur S.Kom, CBPIR, CPS, CPSP, CTPS - Regional Human Capital Sect Head)

“Maasya Allah, banyak pelajaran baru yang saya dapat di sini yang belum saya
dapat di perkuliahan. Coach sangat memotivasi dan penjelasannya mudah
dicerna. Terimakasih juga untuk ibu admin yang super ramah dan selalu siaga
jawab pertanyaan2 saya seputar RMI.”
(Gustya Reformasi C.H - Mahasiswa)

“Alhamdulillah training ini sangat berkesan bagi saya. Relasi, ilmu dan 
pengalaman yang saya dapatkan dari training ini adalah investasi untuk
menunjang karir dan kehidupan saya di masa yg akan datang.”
(Abd. Rahman Danial, S.E. – Founder dan Direktur CV. Rumah Akademi Group)
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“Pelatihan NNLP bersama Bapak Hadi, Tidak Sekadar Teori, Tetapi Aplikatif. 
Trainer Komunikatif, Tugas Tugas Praktek yang Diberikan Membuat Pelatihan ini
Efisien dan Efektif.”
(dr. Daniel Setiawan Nathan – Dokter Umum)

“Akhirnya mengerti mengapa disuruh belajar NLP. NLP membuka pandangan
dari berbagai sudut bahwa ini sebenarnya dasar ilmu yang harus dipelajari oleh 
semua orang.”
(Handoko, BBUS, MBA, CPS, CPM, CHC, CCDd, CHt – Dosen & Trainer)

“Memiki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bernegosiasi, memotivasi, dan 
mempengaruhi orang lain.”
(Purwanto Saryani, Amd - Accounting Manager)

“Banyak hal yang bisa diketahui disini, dan membuat kita semakin terpacu
malah ingin jading trainer untuk membagikan banyak hal positif kesemua orang 
tentunya.”
(Yuliana, AMd.Keb, SE – Bidan & Karyawan Swasta)

“berpikir lebih fokus dan lebih terarah pada tujuan, mampu menjaga kestabilan
dalam menghadapi masalah.”
(Heldadi, C.PS., C.NNLP., CC.MHT - Kepala Madarasah)

“Semakin profesional dalam forum, siap menghadapi segala situasi walau dalam
keadaan adakan. Terimakasih..”
(Ns. MORA, S.Kep, MM.Kep - Kepala Tata Usaha Puskesmas)

“Termotivasi, penuh percaya diri, adanya perubahan sikap, tutur dan Bahasa.”
(Nana Supriatna, S.H., M.Si., CLI., CH., C.Ht. – Polri)



“Menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang HR Khususnya HI, dan skill dalam
mengelola dan membuat aturan2 yg berlaku dalam UU TK serta bereksperimen, 
berliterasi dan bertumbuh bersama rekan2 sesama HRD.”
(M. Fatria Hidayat, SKM, MM, CH, CHt – Praktisi Marketing)

“Luar biasa, suasana keakraban dan komunikasi alumni sangat positif..”
(I Made Gde Partha Kesuma Setiawan, SSTP., M.Si – Widyaiswara)

“Santai, materi jelas. Ada file record dan PPT jd bisa dipelajari ulang.”
(Priskayoga Tusthariska S.IP CHt M.Psi – Konsultan & Motivator)

“Menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang HR Khususnya HI, dan skill dalam
mengelola dan membuat aturan2 yg berlaku dalam UU TK serta bereksperimen, 
berliterasi dan bertumbuh bersama rekan2 sesama HRD.”
(San Nugroho Binaprona, ST - Asisten Manager HR&GA)

“Menambah wawasan baru bagi saya. Seperti menyanyikan anak lagu², 
membacakan buku, dll. Baru saya ketahui bisa menjadi media pelaksanaan
hypnotherapy.”
(Septhi Karlina Utami, M.Psi., Psikolog - Psikolog klinis anak dan remaja)

“Kelasnya menarik dan materi dijelaskan detail. Berasa ikut offline. Pertanyaan
lewat chat jd tidak pecah konsentrasi.”
(Priskayoga Tusthariska - Konsultan)

“Sangat bagus dan jelas sekali speaker nya berbicara dan mudah di mengerti.”
(Margaret Dinyelig Kilaola SE Ak. – Spv HRD&GA)

“Trainer profesional.”
(Deni Nur S.Kom, CBPIR, CPS.CPSP, CTPS – Regional Human Capital Sect Head)
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“Banayak pelajaran baru yang saya dapat di sini yang belum saya dapat di 
perkuliahan. Coach sangat memotivasi dan penjelasannya mudah dicerna. 
Terimakasih juga untuk ibu admin yang super ramah dan selalu siaga jawab
pertanyaan2 saya seputar RMI.”
(Gustya Reformasi C.H – Mahasiswa)

“Sangat membantu dalam menambah pengetahuan.”
(Muhammad Makhlupi – Pegawai BUMN)

“Trainer yg berpengalaman, ilmu yang mudah dipahami, materi yang bagus.”
(Fitriana – Spv HRGA)

“Menambah wawasan dari pengalaman para ahli dibidangnya.”
(Rhonest R. Hartawan, S.Psi., CPGA., CHRBP., CPHCEP. – HR Manager)

“Training yang disampaikan sangat menarik, disampaikan oleh praktisi yang 
berpengalaman dan expert dibidangnya.”
(Sukino, CPRM., CBPIR - Group Corporate Aasurance)

“Alhamdulillah sangat membantu. Memberikan kesempatan berkembang dalam
kemampuan softskill. Penawaran investasi yang sangat menggiurkan, ditambah
dengan pelatihannya yang sangat insightful dan inspiratif.”
(Andry Garcia, CMC - Mahasiswa)

“Coach nya ramah penjelasannya terhadap materi juga sangat baik .”
(I Made Pradipta Pradnya – Konselor Adiksi)

“Pelayanan sangat baik, pemateri komunikatif dan menguasai dibidangnya.”
(Suparno, SH – Manager Plasma dan Legal)



“Training yang semula awalnya saya kira susah ternyata mudah sekali untuk
dimengerti.”
(Muhammad Fajril Falah, S.T., CPRM – Warranty Engineer)

“Nara sumber yang baik, yang bisa tanya jawab dalan kendala yang ada
diperusahaan.”
(Eko Ari Purwanto, ST – General Manager)

“Pengalaman yg Luar Biasa dari tidak tau jadi Bisa dan merasakan sendiri.”
(Tansilu, SH – POLRI)

“menambah ilmu dan relasi baru, serta membuat saya semakin mengerti
mengenai manajemen risiko.”
(Yurike Fadla Aprilia, S.T., CPRM – Pegawai BUMN)

“Dengan training tsb menjadikan saya memiliki profesi baru dan bisa berdampak
positif pada pekerjaan saya.”
(Wahyu Surya Jaya Negara,S.Psi – Trainer, Hipnoterapis, Life Coach)

“Pemateri yang handal dan berpengalaman dibidangnya, penyampaian materi
yang mudah dipahami.”
(Arsad - Satpam)

“Menjadi lebih percaya diri karena memiliki ilmu nya yg didapat dari training 
CPS.”
(Yuda Teguh Priyanto – Satpam)

“Menambah ilmu pengetahuan khususnya CIB dan mengaplikasikannya di dalam
proses belajar mengajar.”
(DJOKO TJAHJONO, AWP – Instruktur Karate)
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“Lumayan dapat tambahan pengetahuan untuk meniti karir kedepannya.”
(I nyoman sudita – Security Manager)

“It's really helpfull and usefull at my site work.”
(Halashon HS Simanjuntak, ST – Product & Services Engineer Manager SKF 
Indonesia)

“Good.”
(Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA., CMA., ASEAN CPA., 
ACCA., CBV., CAPM., CDMS., CTA., CPGA., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM –
Lecturer, Accountant, Consultant, Auditor)

“Kegiatan training terschedule dengan baik, materinya menarik dan  menambah
wawasan yang baru, sukses selalu, semoga ilmu bermanfaat dan barokah untuk
semuanya.”
(Ir. M. Amin Sitepu.,ST.,MT.,IPM – Praktisi Pertambangan)

“Sangat good delivery training sehingga memudahkan pemahaman.”
(Riduan Ofstevenly Simamora, S. Pi, MM, CTMP, CLMA – Praktisi K3)

“Seperti berada ditengah Keluarga Sendiri Sangat Baik, Rileks dan Bermutu
Selama Training.”
(Norton Sihombing - HSE Manager PT. MJS Waruna Shipping Shipyard Indonesia 
Belawan)

“Sangat Inovasi.”
(Efferson Siregar Drs – Praktisi kebandar udaraan)

“RIsk Management membantu kami mengurai masalah terutama di dalam 
proses produksi, in out barang  dan mengenali pekerjaan yang akan menjadi 
potensi masalah.... terimakah.”
(Ir. Sutanto Purwanugraha – Manager PT. Dekorasia)



“Saya serius ngikuti RM WEBINAR INI,  yg penting utk menunjang keberhasilan
dan kesuksesan beroperasinya suatu perusahaan, dll. Webinar ini mantab.”
(Pujiyanto, AmdKom, SE.As, AAAIK – Divisi Information Technology, Marketer)

“Penyelenggara komunikatif.”
(Hasry Perdana Putra, S.H., M.H – In House Legal / Advokat)

“Materi pelatihan sesuai dengan yang diharapkan.”
(Ma'ruf Dermawan, ST, CNNLP – HSE Superintendent)

“Training ini diikuti oleh berbagai peserta dari multi profesi dan latar belakang
pendidikan, sangat baik dan kontennya komprehensif, disampaikan oleh single 
Pemateri yg hebat (ibu Siti Titta Partini) dengan cara yang runut dan runtut, 
mudah dipahami. Terimakasih Ibu Tini.”
(Ir. Partini Kusmiarti,M.M – Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit)

“Admin keren... Respon cepat... Materi sangat berhubungan dengan pekerjaan
saya... Sangat aplikatif.”
(Ninik setyowati – Tenaga K3 kesehatan)

“Bu Mirna (Admin) nya kooperatif, Pembicaranya ok, pesertanya beragam.”
(Erickson Parsaoran Sagala. SH - Lawyer, Praktisi IR)

“Materi cukup relevan dan penjelasannya komprehensif disertai contoh2 
implementasinya, peserta dari berbagai background profesi sehingga
memperkaya referensi dalam penerapan di masing2 bidang usaha.”
(Mustika Sri Handayani, SE – Karyawan di Lembaga Ziswaf)

“Best Practice.”
(Dony Raharjo Jati, ST, MM, CRMP – Insinyur)
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“Banyak belajar hal-hal baru. Terima kasih untuk penyelenggara, ingin ikut
lanjutan training RM.”
(Dimas Anugrah Argo Atmaja, MBA – Dosen)

“Alhamdulillah trainingnya bermanfaat....menambah wawasan, menambah
pemahaman...in syaa Allah..”
(Dra. Ay Ay Siti Aisyach, Ak, CA, MM – Auditor Madya pada Instansi Pemerintah)

“Sangat berguna untuk mendukung tupoksi.”
(Dra. Ninik Purwaningtyas, AAIK, AMRP – Kadiv Manajemen Risiko)

“Materi dasar manajemen risiko ini sangat membantu bagi saya sebagai
penanggung jawab manajemen risiko di rumah sakit.”
(Dharma Wahyu Edhy, SKM, MM – Administrator Kesehatan)

“Trainernya ramah" dan Profesional Skillnya Bagus.”
(Bambang Sutrisno SE – factory manager & Auditor)

“Program yang sangat bagus,mempunyai para trainer yg handal dan berkelas.”
(Taofan Ferdana, S.S – Perangkat Desa)

“Sangat menginspirasi dan memberikan ilmu baru bagi saya, ini merupakan
training pertama yang saya ikuti yang membahas secara khusus tentang analisa
tulisan tangan secara mendetail. Pemateri/ Trainernya juga sangat responsif
terhadap semua pertanyaan dari peserta sehingga kami dapat memahami setiap
materi yang disampaikan. Semoga di level berikutnya saya masih diberi
kesempatan untuk berpartisipasi. Terima kasih Coach Mario dan Coach Hadi
ilmunya sangat luar biasa. .”
(ARISI, S.Pd., CT. – Guru)


