
 

Trainer 
Drs. Asep Haerul Gani, Psikolog 
 
Beliau adalah seorang Psikolog,  
Psikoterapis, Human Capital  
Coach, Konsultan, Trainer  
(2009-sekarang). 
 
Ia juga seorang pionir di  
Indonesia untuk pembelajaran :  
• Ericksonian Cooperative Hypnotherapy,  
• Virginia Satir’s Family Therapy,  
• Jeffrey K. Zeig’s Brief Therapy,  
• Bill O”Hanlon’s Possible Therapy,  
• Stephen G. Gilligan’s Self  Relations 

Psychotherapy,  
• de Shaezer’s Solution Focused Brief Therapy,  
• David John Grove’s Clean Language,  
• Jacob Moreno’s  Psikodrama,  
• Forgiveness Therapy, dan  
• Nusantara Shamanic Psychotherapy. 

 
Selain itu, ia menulis buku :  
• Forgiveness Therapy (2010),  
• Super Active Income (2011),  
• Dental Hypnosis (2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FORM PENDAFTARAN 
 

Nama Lengkap : _____________________________* 
Alamat  :  __________________________________ 
__________________________________________ 
No. Ponsel : ________________________________ 
Pendidikan  Terakhir  : ________________________  
Universitas : ________________________________  
Tahun Lulus :  _______________________________  
Pekerjaan : _________________________________  
Nama  Instansi/Perusahaan : ___________________  
Alamat Perusahaan/Instansi : __________________       
 __________________________________________ 
 

Menyatakan mendaftar untuk Workshop Ericksonian 
Cooperative Hypnotherapy dengan biaya sebesar :  
 

Rp. __________________ untuk _____ orang   
 

Biaya tersebut sudah saya transfer ke :   
Bank Mandiri KK Kenjeran no acc 1410006569412 
Pada tanggal : _________________ 2015  
 

Form Pendaftaran dan Bukti Tranfer dapat dikirimkan 
ke panitia melalui surel :  
 dediprasetiawan@rocketmail.com 
 laksmiwidjajanti@gmail.com 
 

Info lebih lanjut hubungi Laksmi di 081230858577 
 

________,________ 2015 
 
     

(____________________)  
*) Tuliskanlah nama dan gelar dengan jelas dan tepat 
untuk keperluan pencetakan sertifikat. 
• Sertifikat diberikan hanya bagi peserta yang 

mengikuti pelatihan secara penuh.  
• Form pendaftaran dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan. 

ERICKSONIAN 
COOPERATIVE 

HYPNOTHERAPY: 
a 20-hour workshop 

 
 
 
 
 

___________________ 
Sabtu-Minggu,  

11-12 April 2015 
 

___________________ 
Fakultas Psikologi  

Universitas Airlangga,  
Surabaya 

 
 



 

Latar Belakang 
 

Selama ini kata hipnosis lebih dikenal sebagai 
atraksi hiburan panggung dimana sukarelawan dari 
penonton menjadi objek permainan untuk 
ditayangkan di televisi. Lebih parah lagi, istilah ini 
dianggap sebagai salah satu modus kejahatan 
dimana korban “tanpa sadar” menyerahkan 
hartanya kepada pelaku. Ini membuat hipnosis 
menjadi hal yang ditakuti sekaligus mengundang 
rasa penasaran masyarakat. Sayangnya, kalangan 
cendekiawan dan akademisi pun menerima mitos 
ini mentah-mentah. 
 
Hipnoterapi sebagai aplikasi hipnosis dalam lingkup 
psikoterapi masih belum sepenuhnya diterima oleh 
para ahli dan praktisi di Indonesia, khususnya di 
bidang kejiwaan. Padahal sejumlah perguruan 
tinggi ternama berskala internasional telah 
menerima dan menelitinya, misalnya Harvard dan 
Stanford; bahkan jurnal ilmiah khusus mengenai 
hipnosis juga telah lama diterbitkan. 
 
Di ranah psikologi, hipnoterapi dapat digunakan 
sebagai terapi tunggal, atau melengkapi terapi 
lainnya, misalnya CBT. Dalam hal ini, efektivitas CBT 
yang dikombinasikan dengan hipnosis terbukti 
lebih tinggi daripada CBT sebagai terapi tunggal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekilas Milton Erickson: 
The Father of Modern Hypnotherapy 
 

Milton Hyland Erickson (1901-1980) adalah 
seorang psikolog yang berkecimpung dalam bidang 
hipnosis medis dan terapi keluarga. Ia adalah 
pendiri sekaligus presiden pertama dari American 
Society for Clinical Hypnosis, hasil karyanya 
berpengaruh terhadap terapi-terapi lainnya, 
semisal brief therapy, strategic family therapy, 
family systems therapy, solution focused brief 
therapy, dan neuro-linguistic programming. 
 

Manfaat Workshop Ini 
 

Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar mengenai 
informasi dasar hipnosis dan hipnoterapi, terutama 
perbedaan hipnoterapi kooperatif dengan yang 
otoritatif dan terstandar. Ketrampilan dasar yang 
dilatihkan adalah untuk mengenali tanda-tanda 
trance dan melakukan uji sugestibilitas. 
 
Pada tahap lanjut, peserta akan berlatih 
meggunakan pacing-leading dan accept-utilize, 
serta metaphor. Peserta juga akan belajar 
merancang langkah strategis dari trance problem 
menjadi trance solution, hingga menggunakan 
anchor dan melakukan ego-strengthening. 

 

Pelaksanaan 
 

Hari/Tanggal: Sabtu-Minggu, 11-12 April 2015 
Tempat         : Fakultas Psikologi Universitas  
                        Airlangga, Surabaya 
 

 

Pendaftaran 
 

Early Bird (hingga tanggal 28 Maret 2015) 
Keanggotaan   Biaya 
Anggota IPK               Rp. 1.350.000,00  
Non-anggota IPK              Rp. 1.500.000,00 
Non-anggota HIMPSI              Rp. 1.800.000,00 

 

Late Bird (29 Maret hingga tanggal 9 April 2015) 
Keanggotaan   Biaya 
Anggota IPK               Rp. 1.500.000,00  
Non-anggota IPK              Rp. 1.650.000,00 
Non-anggota HIMPSI              Rp. 1.900.000,00 

 

Biaya pendaftaran ditransferkan ke rekening: 
Bank Mandiri KK Kenjeran 
No akun 1410006569412 
a/n Dedi Prastiawan, S.Psi 

 

Bukti transfer harap dikirimkan ke surel: 
• dediprasetiawan@rocketmail.com 
• laksmiwidjajanti@gmail.com 
 

Fasilitas: 
Sertifikat IPK, konsumsi full board, modul 
 

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 
• Laksmi, 081230858577 
• Naftalia, 085203643572 

 
Acara ini diselenggarakan oleh: 
 

IKATAN PSIKOLOGI KLINIS 
JAWA TIMUR 
(IPK JATIM) 
 


