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Pendahuluan

Sebagaimana visi pemerintah saat ini adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong. Guna mewujudkan visi tersebut pemerintah menetapkan sembilan program prioritas yang disebut dengan “nawa cita”. Dari sembilan program tersebut yang menjadi domain Polri dan paling signifikan dengan tugas pokok Lemdiklat Polri adalah program “revolusi karakter bangsa”, melalui pendidikan dan pelatihan.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dan sebagai langkah konkret dalam menghadapi berbagai tantangan tugas Polri,  maka Pimpinan Polri menetapkan  11  program prioritas, yang salah satu program yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Lemdiklat Polri yaitu program “Peningkatan Profesionalisme Polri menuju Keunggulan”. Dalam upaya mewujudkan profesionalisme Polri menuju keunggulan,  maka Lemdiklat Polri harus mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional, berkualitas dan berkeunggulan. 
Sebagai upaya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional, berkualitas dan berkeunggulan maka Lemdiklat Polri sebagai unsur pelaksana tertinggi dalam pendidikan Polri, terus melakukan pembenahan komponen pendidikan dengan memasukkan Materi Revolusi Mental ke dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada di lingkungan Polri, yang salah satunya untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum. Dengan memasukkan materi Revolusi Mental ke dalam setiap jenis pendidikan pengembangan spesialisasi, maka diharapkan setiap lulusannya memahami dan mampu melakukan revolusi mental untuk dirinya sendiri maupun ke orang di sekitarnya baik di lingkungan tugas maupun di masyarakat. 
Untuk memberikan pemahaman dan penerapan revolusi mental dalam Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum, maka dalam setiap modul Revolusi Mental ini akan diuraikan mengenai: pengantar revolusi mental, Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong.
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Standar Kompetensi   

Terampil  menerapkan dan menunjukan pola sikap Revolusi mental dalam membangun karakter Polri berkepribadian bangsa.
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Pengantar

Modul ini membahas materi tentang latar belakang NAC, potensi manusia, muscle test,  VAK mata adalah jendela hati, dan sikap perilaku rasa cinta tanah air.
Tujuan diberikan materi ini agar peserta pelatihan dapat memahami dan mampu melakukan perubahan Mind set (NAC) anggota Polri.  





file_3.wmf


Kompetensi Dasar

Memahami dan menerapkan transformasi perubahan Mind set (NAC).
Indikator hasil belajar:
Menjelaskan latar belakang NAC;
Mempraktikkan potensi manusia;
Mempraktikkan tes kekuatan otot (muscle test);
Mempraktikkan VAK mata adalah jendela hati.
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Materi Pelajaran

Pokok Bahasan:
Perubahan mind set dan culture set (NAC).
Sub Pokok Bahasan:
Latar belakang NAC Polri;
	Potensi sumber daya manusia;
	Tes kekuatan otot (muscle test);
	Mata adalah jendela hati (VAK).
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Metode  Pembelajaran

Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang perubahan mind set (NAC).
Metode tanya jawab
Metode ini digunakan untuk membahas materi tentang perubahan mind set (NAC).
Metode demonstrasi 
Metode ini digunakan untuk mendemonstrasikan materi tes  kekuatan otot dan VAK.	
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Alat/media, bahan, dan Sumber belajar

Alat/Media:
White Board;
	Flipchard;
LCD;
	Laptop;
	Laser Point;
	Pengeras suara/sound system.
Bahan:
Alat tulis;
Kertas flipchard;
	Artikel.
Sumber belajar:
Modul NAC TOT Revolusi Mental.
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Kegiatan  Pembelajaran

Tahap awal : 10 menit
Pendidik memperkenalkan diri kepada para peserta didik;
Peserta didik memperkenalkan diri;
	Menyampaikan tujuan, kompetensi dasar dan indikator hasil belajar.

Tahap inti:  430  menit
Pendidik Menyampaikan materi transformasi perubahan Mind set (NAC);
Peserta didik memperhatikan, menyimak dan memberikan pendapat.
	Pendidik:

	Menayangkan video “video otakku”;
	Menayangkan video “olimpiade kaum disabilitas”;
	Menayangkan lagu “akhirnya – Gigi”;
	Menayangkan lagu “untuk kita renungkan-Ebiet G Ade”.

	Pendidik menyampaikan cerita inspirasi “ Gajah”;

Peserta didik mencatat, memperhatikan, dan bertanya tentang hal yang belum dimengerti; 
	Menyanyikan lagu “Andai ku tau – Ungu”;
	Pendidik membagi blangko Questionaire VAK Test untuk diisi untuk peserta;

Peserta didik memperhatikan dan melakukan kegiatan yang ditugaskan (mengisi Questionaire VAK Test);
	Pendidik Menyamakan persepsi jawaban peserta (visual, auditory, kinestetic);
	Pendidik menayangkan video “negoisasi”;

Peserta didik memberikan pendapat, mengemukakan perasaan dan pengalaman;
Peserta didik Bermain peran sesuai dengan skenario;
Tahap Akhir : 10 menit
Penguatan materi:
	Pendidik  memberikan  ulasan  secara  umum  terkait  dengan kegiatan pembelajaran.
	Cek penguasaan materi:

	Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
	Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.
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Tagihan/Tugas

	Hasil Quisioner VAK yang sudah diisi peserta pelatihan.
	Hasil penulisan pengalaman yang berkesan.

Hasil ringkasan materi.
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Lembar Kegiatan

	Peserta didik menyimak tayangan video.
	Peserta didik mengisi Blangko Quisioner VAK.
	Peserta didik meringkas materi pelajaran.
	Peserta didik menyimak dan memperhatikan penayangan video negosiator.
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Bahan Bacaan


PERUBAHAN 
MIND SET DAN CULTURE SET
Latar Belakang perubahan Mind Set dan Culture Set 
Psikologi dipergunakan dibanyak bidang di Amerika untuk meningkatkan prestasi dalam dunia bisnis, entertainment, sport, politik, periklanan, dan demikian  pula dalam menggali dan meningkatkan pertumbuhan Sumber Daya Manusia secara pribadi, di lembaga-lembaga pendidikan maupun di-perusahaan-perusahaan.
Neuro Associative Conditioning (NAC) System.
adalah pendekatan revolusioner dalam pengembangan dan komunikasi umat manusia lewat penemuan-pertemuan mencengangkan.  Dengan  mengubah cara berpikir, anda dapat men-transformasikan-kan pola hidup anda.
NAC memberi kemudahan dalam memodifikasi pola pikir dan  perilaku sesuai dambaan. NAC berarti memprogram ulang pikiran dan tubuh untuk belajar lebih cepat, berhubungan lebih baik, dan sukses lebih besar.  
Anthony Robbins adalah guru besar dan mentor kami dari Amerika, mengembangkan tehnik-teknik NAC System, tehnik-teknik unggulan yang sederhana dan mudah difahami, agar seseorang dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk menghasilkan sumber daya yang optimal. Beberapa Trainer NAC Polri telah belajar langsung dalam program Date With Destiny Antony Robbins di Nusa Dua Bali selama 6 (enam) hari.
Ronald Nurdanadarma panggilan akrab K’ Ronald dan Lily Nurdanadarma sebagai NAC Specialist dan ouwner NAC System Indonesia telah menyumbangkan programnya kepada institusi Polri dapat dimodifikasi sesuai kepentingan Polri untuk mendukung percepatan perubahan kultural Polri dan masyarakat Indonesia.
NAC Polri adalah NAC System yang telah dimodifikasi oleh Tim Kreatif Polri menjadi berbagai paket pelatihan sesuai kepentingan Polri diantaranya adalah “Perubahan Minset dan Culture Set” dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri.NAC System di Indonesia unggulan untuk diterapkan pada pribadi individu dan kelompok yang mendukung prestasi suatu perusahaan/institusi.
Ronald (K’ Ronald) dan Lily (K’ Lily) Nurdanadarma didukung Isa Sarwani (K’ Isa) telah mengembangkannya  sejak Tahun 1994 dibanyak bidang, dari tingkat SD sampai tingkat S3, dari tingkat Pelaksana sampai Direksi, dari organisasi Dharma Wanita, sampai Guru² Sekolah/Agama, sampai bidang Olahraga, dan sampai kebidang Entertainment.  
Polri telah mengadobsi tehnik-tehnik NAC System ini sejak Tahun 2004 di SPN Mojokerto Polda Jatim dibimbing langsung oleh K’ Ronald, K’ Lily dan K’ Isa. Sukses dan dirasakan manfaatnya atas petunjuk dan arahan Kapolda Jatim saat itu Irjen Pol Drs. Edy Sunarno dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan di SPN Mojokerto.
Pada Tahun 2006 dikembangkan di Polda Kalbar untuk mendukung program anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan community policing di Polda Kalbar saat itu dibawah kepemimpinan Brigjen Pol Drs Nanan Sukarna  (saat itu menjabat sebagai Kapolda Kalbar dan dan jabatan terakhir sebagai Wakapolri berpangkat Komjen). 
Sejak akhrir Tahun 2009 dimanfaatkan untuk mendukung “Program Perubahan Mind Set Polri” sebagai tindak lanjut dari“ Workshop Pemantapan Kepemimpinan Polri” di Cisarua tanggal 26-30 Oktober 2009. Kegiatan dimulai dengan “Program Perubahan Mind Set Dengan NAC System” bagi para Pejabat Utama dan Pamen Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sultra, Selapa Polri (sekarang Sespima) dan Secapa Polri (sekarang Setukpa Lemdiklat).
Potensi Manusia
“You possess the resources to be successful“
Anda memiliki sumber daya untuk sukses.
	Mampu melaksanakan denyut jantung 100.000 x perhari tanpa disadari;
	Memompa ±25.000 liter darah setiap hari melalui pembuluh darah yang panjangnya mencapai ±100.000 km apabila ujung-ujung pembuluh darah disambungkan satu sama lain;
	Memungkinkan mata kita membedakan lebih dari 10 juta warna;

Memberikan ±25 ton daya tarik kekuatan otot bila keseluruhan otot disalurkan kearah yang sama;
	Dan semua itu diperintah dan dikoordinasikan oleh segumpal otak yang beratnya hanya ± 1.5 kg.
Ibarat sebuah komputer yang sangat canggih dan lebih cepat daripada teknologi mutakhir, memerlukan tempat lebih kurang sebesar New York Word Trade Centre untuk mengakomodasikannya.
Learn to use this power properly and 
unleash the magic within you….. NOW!
Belajar memanfaatkan potensi yang anda miliki
UNTUK DIRENUNGKAN
Setelah bagian dariNya telah diberikan pada anda (ruh yang dihembuskan dalam diri kita) dan kebebasan memilih cara hidup yang diberikan dengan cinta kasih tanpa pamrih (unconditional love) apakah sekarang anda dapat menyakinkan diri anda sendiri, bahwa apapun cita-cita yang anda panjatkan pada Nya sekalipun ditunda maupun diganti untuk yang lebih baik daripada yang kita harapkan...... renungkan.
Muscle Test (Tes kekuatan Otot)
Selama ini kita sering mendengar bahwa berprasangka buruk adalah sikap yang tidak baik. Sementara itu melalui test kekuatan otot ini kita dapat melihat dan mengukur dampak dari prasangka buruk terhadap reaksi tubuh kita, apalagi terhadap budi luhur kita.
Prasangka buruk dan sebaliknya pembicaraan yang positif akan mempengaruhi diri kita maupun orang lain sekalipun kita hanya berkomentar dalam hati.
Anda dapat mencoba kembali dirumah dengan anggota keluarga anda setelah kami memperagakan dalam NAC Session ini.
Untuk mendapatkan efek yang baik, khusus untuk memperagakan dampak dari komentar² buruk/baik tersebut, kita minta ijin dahulu pada pasangan dalam latihan ini untuk menggunakan kata² yang extreem buruk dan extreem baik terhadap pasangan yang diajak berlatih.
“It’s your attitude and not your aptitude that determines your altitude“.
“Perhatikan sikap anda karena bukan kecerdasan yang menentukan peringkat anda dalam hidup”.
Contoh-contoh di bawah ini agar diperhatikan:
	Hindari komentar ini:   

“Aduh anak ini bandel banget“ (anak ini akan benar-benar jadi bandel).
Sebaiknya berkata sebagai berikut:
 “Nak, jadilah anak yang baik dan penurut“.
	Hindari komentar ini:	

“Aku ini goblok salah-salah melulu“  (anda akan benar-benar jadi goblok).
Sebaiknya berkata sebagai berikut:
“Aku akan memperbaikinya  …..“.
	Hindari komentar ini:	

“Bejo itu bego & goblok“ (Bejo akan benar-benar jadi bego & goblok).
Sebaiknya berkata sebagai berikut:	
“Aku akan membantu bejo agar  …..“.
“Whether you think you can or think you can’t you are right“
Apakah anda mengatakan sanggup atau tidak sanggup- anda benar
HAL-HAL YANG MEMBERIKAN KEKUATAN FISIK DAN MENTAL, DAN PENGEMBANGAN POTENSI UNTUK MASA DEPAN YANG POSITIF
Selalu berpikir dan berinisiatif untuk dapat lebih maju dan lebih baik. 
“Pola pikir kita mempengaruhi pola hidup kita”, sementara itu ada dua jalan yang kita tempuh dalam aktivitas sehari- hari:
Kebawah  :	rasanya tidak ada orang yang ingin jatuh ke bawah
Keatas	:	untuk meluncur keatas, kita harus mulai berpikir  dan 
berinisiatif positif
Statis	:	hanya yg sudah hilang nyawa akan diam ditempat 
dan  tidak bergerak
Membuka wawasan dan membuka diri untuk menerima pendapat dan hasil pemikiran dari siapapun.  
Salah satu sebab kita terserang penyakit mental (berdampak sombong, takabur, dsb) adalah karena kuatir disebut tidak menguasai bagian yang ditekuni.
Test otot akan lemah:  “Ini orang sok amat sih, nyoba-nyoba ngajarin gue”. Kebalikannya, bagi mereka yang mau membuka wawasan dan membuka diri terhadap informasi tambahan, mereka akan hidup dalam keseimbangan dan sehat mental. Tes kekuatan otot akan kuat apabila kita berbaik sangka dan berlapang dada.
Mampu mendorong orang lain untuk berprestasi lebih baik.
Contoh dengan dua belah telapak tangan, apabila kita mengangkat/ mendorong seseorang untuk berprestasi lebih baik, kita akan otomatis ikut terangkat/terdorong ke atas.
Kebalikan apabila kita mencoba naik keatas dengan meng-injak-injak orang, satu saat kita akan kena hukum alm dan akan mempertanggung jawabkan segala keburukan kita.
Hukum alam:  
“Bila kita menanamkan keburukan, keburukan akan kembali pada kita Bila kita menanamkan kebaikan, kebaikan akan kembali pada kita pula”.
Terbuka dan  mau mengakui kekeliruan.
Memendam kekeliruan sama halnya dengan contoh berbohong, hal ini hanya akan melemahkan spirit kita, dan untuk jangka waktu panjang kita akan mengalami kerugian mental dan tetap harus mempertanggungjawabkan segala kekeliruan dan kesalahan.
Selalu menghargai orang lain.
Kita boleh berbeda pendapat, dan adalah hal yang wajar apabila kita berbeda pendapat.  Sekalipun apabila kita berbeda pendapat, kita tetap perlu menghargai orang lain, karena pada dasarnya bila kita mencemoohkan atau menjatuhkan orang lain adalah hal buruk.
VAK (Visual Auditori Kinestetik) Mata adalah Jendela Hati
Orang Visual (Dominasi Penglihatan)
Lirikan ke atas bila berbicara.  Umumnya senang akan barang-barang bagus, hal yang indah-indah, serasi dan terpadu.  Sangat senang jalan-jalan, shopping, makan diluar, cepat dalam bergerak/gesit, atau rapih dalam berpakaian, dalam hal-hal pekerjaan dikantor di rumah ataupun di sekolah, sekalipun dalam segala kesederhanaan, dia ingin menata lingkungan pribadinya dengan rapih. Idaman hatinya yang tampan/cantik adalah utama baginya.
	Orang Auditory (Dominasi Pendengaran)

Lirikan ke kiri/kanan mendatar bila berbicara.  Pada umumnya suka ngobrol dan dapat berbicara untuk waktu yang lama, demikian pula berbicara ditelepon untuk waktu yang lama pula. Senang pujian ikhlas baik ditujukan untuk dirinya sendiri, maupun kebalikannya, mudah diajak berteman karena ada saja bahan bicara (tidak kaku), dan senang pula diajak ngobrol dari hati ke hati.  Hati-hati asal jangan menjurus kegosip negatif dan menjadi cerewet.
	Orang Kinestatic  (Kino/Berperasaan Halus)

Lirikan ke bawah bila berbicara.  Pada umumnya berperasaan halus, bersikap manja, senang bersentuhan badan atau berpelukan, senang akan hal-hal yang romantis, dan tidak mengherankan pula kalau orang ini mudah sedih dan menangis karena perasaannya peka.  Kadang-kadang diejek sebagai orang yang loyo atau kurang semangat, tapi sebetulnya gerak geriknya memang halus dan lemah gemulai. Idaman  hatinya  tidak  perlu  cantik/tampan,  tapi kasih sayangnya adalah yang utama.
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Rangkuman

Neuro Associative Conditioning (NAC) System adalah pendekatan revolusi dalam pengembangan dan komunikasi umat manusia lewat penemuan-penemuan mencengangkan. Dengan mengubah cara berfikir, anda dapat  men-transformasikan pola hidup anda.
	Potensi Manusia.
	Mampu melaksanakan denyut jantung 100.000 x perhari tanpa disadari;

Memompa ±25.000 liter darah setiap hari melalui pembuluh darah yang panjangnya mencapai ±100.000 km apabila ujung-ujung pembuluh darah disambungkan satu sama lain;
	Memungkinkan mata kita membedakan lebih dari 10 juta warna.
	Memberikan ±25 ton daya tarik kekuatan otot bila keseluruhan otot disalurkan kearah yang sama;
	Dan semua itu diperintah dan dikoordinasikan oleh segumpal otak yang beratnya hanya ±1.5 kg.
	Muscle Test (Tes kekuatan Otot)

Selama ini kita sering mendengar bahwa berprasangka buruk adalah sikap yang tidak baik. Sementara itu melalui test kekuatan otot ini kita dapat melihat dan mengukur dampak dari prasangka buruk terhadap reaksi tubuh kita, apalagi terhadap budi luhur kita. Prasangka buruk dan sebaliknya pembicaraan yang positif akan mempengaruhi diri kita maupun orang lain sekalipun kita hanya berkomentar dalam hati.
	VAK (Visual Auditori Kinestetik) Mata adalah Jendela Hati.

	Orang visual (dominasi penglihatan);

Orang auditory (dominasi pendengaran);
	Orang kinestatic  (kino/berperasaan halus).
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Latihan

	Jelaskan latar belakang NAC!
	Jelaskan potensi manusia!
	Jelaskan muscle test!
	Jelaskan VAK mata adalah jendela hati!
	Jelaskan sifat-sifat manusia yang dominan visual!

Jelaskan sifat-sifat manusia yang dominan auditori!
	Jelaskan sifat-sifat manusia yang dominan kinestetik!




