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Founder’s Message “ Apply yourself. Get all the 
education you can, but then...
do something. Don’t just stand 
there, make it happen ” 

Lee Lacocca

Quote yang diungkapkan oleh Lee Lacocca, 

President and CEO of Chrysler, sangat menginspirasi 

Miracle Academy untuk berkiprah sebagai lembaga 

pelatihan. Melalui Miracle Academy kami ingin tidak 

hanya melatih dan mengedukasi tapi kami juga ingin 

memperkaya (enriching) dan memberdayakan 

(empowering) setiap individu untuk mampu 

mengembangkan diri secara pribadi dan selanjutnya 

mampu memberi karya nyata bagi lingkungan 

sekitarnya. Apa yang kami berikan dalam pelatihan 

adalah hal-hal yang dapat segera diaplikasikan 

selesai pelatihan.

Mari bersama-sama make it happen.

Salam,

dr. Lanny Juniarti

Founder Miracle Academy

President Director, Miracle Aesthetic Clinic Group 
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Why Miracle
Academy ?

Para trainer yang dipercaya untuk menjadi instruktur di 

Miracle Academy adalah para praktisi dan professional di 

bidang masing-masing. Mereka siap untuk membagikan 

pengalaman dan keahliannya kepada para peserta 

pelatihan.

TRUSTABLE

METHOD

Metoda “experiential learning” yang diterapkan oleh 

Miracle Academy membuat peserta pelatihan mampu 

memahami dan menerapkan secara langsung 

pengetahuan yang dipelajari selama masa pelatihan. 

Program pelatihan yang komprehensif, terstruktur, 

terintregrasi dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dengan memperhatikan profil peserta 

sehingga mudah diaplikasikan dalam kegiatan 

operasional sehari-hari.

RELATIONSHIP

Hubungan yang unik dan istimewa antara Miracle 

Academy dan Miracle Aesthetic Clinic Group 

membuatnya memiliki akses atas kumpulan pengalaman 

dan expertise yang diperoleh dari kasus-kasus nyata 

selama perjalanan bisnis Miracle.
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ABOUT US
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Short History Miracle Academy adalah sebuah lembaga pelatihan yang 

bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

unggul di industri estetika. Miracle Aesthetic Academy 

adalah nama awal dari Miracle Academy telah 

mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya 

sebagai lembaga pelatihan Non Formal sejak 2008. Di 

awal pendiriannya Miracle Academy telah membuka 

pelatihan-pelatihan di bidang aesthetic untuk umum. 

Namun seiring dengan bertambahnya jumlah cabang 

Miracle Aesthetic Clinic di berbagai kota besar di 

Indonesia, pada tahun 2009 Miracle Academy 

memfokuskan diri memenuhi kebutuhan 

pelatihan untuk internal Miracle Aesthetic Clinic Group. 

Melalui akademi inilah setiap dokter dan staf baru 

mendapatkan pelatihan intensif sebelum bertugas di 

cabang Miracle Aesthetic Clinic. Miracle Academy juga 

memberikan pelatihan secara berkesinambungan bagi 

seluruh dokter dan staf agar senantiasa mengikuti 

perkembangan terbaru, serta meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan mereka di bidang estetika medik.

Dengan berjalannya waktu Miracle Academy terpanggil 

kembali untuk turut mengambil bagian dalam usaha 

untuk meningkatkan daya saing para insan Indonesia 

dalam menghadapi persaingan bebas di masa yang akan 

datang, khususnya untuk hal-hal yang berkenaan dengan 

industri estetika. Untuk itulah kini Miracle Academy 

membuka dirinya bagi para dokter dan pelaku bisnis 

estetika untuk mendapatkan pembekalan dan pelatihan 

bertaraf internasional, baik dalam estetika medik, 

maupun manajemen bisnis estetika.



SERVICE
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Miracle Academy siap membantu anda 
untuk membawa bisnis anda naik ke 
jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya 
membekali anda dengan pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan, kami 
siap bekerja sama dengan anda untuk 
melakukan berbagai hal yang diperlukan 
guna memastikan kemajuan bisnis anda.
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1. Market Research

Kepuasan pelanggan, persepsi pelanggan atas brand, 

posisi brand Anda di benak pelanggan dibandingkan 

dengan pesaing, itu semua hanyalah sebagian kecil dari 

hal-hal yang dapat Anda temukan jawabannya melalui 

kegiatan market research. Dalam menjalankan kegiatan 

bisnis senantiasa dituntut untuk membuat serangkaian 

keputusan yang benar dan tepat untuk itu diperlukan 

informasi yang akurat. Kami siap membantu untuk 

melakukan kegiatan riset yang diperlukan, dan 

menyajikannya dalam laporan yang informatif, sehingga 

dapat membuat well informed decision demi kemajuan 

bisnis.

2. Branding

Pelanggan yang makin pintar dan menuntut lebih banyak 

hal, makin bertambahnya jumlah pesaing, masuknya 

pelaku bisnis dari luar negeri ke pasar Indonesia, ini 

semua membuat persaingan menjadi semakin ketat dan 

kompetitif. Reaksi alamiah dari pelaku bisnis pada 

umumnya adalah mencoba untuk memenangkan 

persaingan dengan cara menawarkan harga yang lebih 

murah. Pastikan perusahaan Anda tidak terjebak di dalam 

perang harga, jadikanlah perusahaan Anda sebuah 

organisasi yang memiliki brand yang tangguh dan 

mampu membuat Anda stand out from competition. 

Dengan demikian tidak hanya perusahaan Anda akan 

mampu bertahan, namun bahkan menang dalam 

persaingan, dengan tetap mendapatkan profit yang baik.

“ LEADING
TO SUCCESS ”



3. Digital

Koneksi internet yang makin baik dan accessible, 

electronic gadget yang makin canggih dan terjangkau 

harganya membuat masyarakat kita menjadi semakin 

connected. Dari waktu ke waktu internet semakin menjadi 

referensi yang digunakan oleh makin banyak orang untuk 

menemukan berbagai informasi yang dibutuhkannya 

dalam membuat keputusan pembelian. Tidak hanya 

melalui search engine saja, social media dan online 

community juga memainkan peranan yang amat sangat 

vital untuk memberikan informasi tentang produk 

dan/atau jasa yang ditawarkan. Pastikan perusahaan 

Anda juga memiliki online presence yang tangguh, yang 

mengoptimalkan the power of internet untuk membantu 

mengembangkan bisnis dan membawanya terus naik ke 

jenjang yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. 

“ ENVISION
EDUCATE 
EMPOWER ”
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PROGRAM

1. Aesthetic Medicine

Perkembangan di bidang Aesthetic Medicine 

membutuhkan tenaga dokter dan perawat yang memiliki 

skill dan knowledge yang mengikuti trend terkini. 

Berbagai materi disampaikan dengan cara yang mudah 

dipahami, tidak hanya teori namun juga praktek langsung 

yang memudahkan peserta mengaplikasikannya di klinik 

masing-masing dan menambah wawasan bagi para 

dokter yang baru akan terjun di bidang aesthetic. 

Peranan perawat tidak kalah pentingnya, untuk itu 

Miracle Academy juga menyediakan pelatihan khusus 

bagi perawat yang memiliki minat dibidang aesthetic, 

untuk menjadikan perawat handal dalam membantu 

kesuksesan proses pelayanan dokter kepada customer. 

• Memahami perkembangan di bidang Aesthetic 

   Medicine baik secara teori maupun practical.

• Memiliki pandangan holistic mengenai Aesthetic 

   Medicine.

• Mampu mengaplikasikan segera setelah 

   mengikuti program pelatihan.

• Untuk perawat mampu menjadi partner bagi 

   dokter dalam memberikan pelayanan kepada 

   pelanggan.



2. Beauty

Layanan pelatihan di bidang kecantikan meliputi facial, 

spa, massage, manicure, pedicure dan lain-lain memberi 

peluang yang luas bagi masyarakat umum yang memiliki 

minat di bidang kecantikan untuk dapat menjadi beauty 

therapist dan dapat memberi peluang yang baik untuk 

pengembangan diri maupun usaha. Pelatihan ini 

bermanfaat tidak hanya bagi mereka yang akan terjun di 

bidang kecantikan tapi juga untuk yang berminat 

mengembangkan pengetahuan dan teknik-teknik terbaru 

dalam bidang kecantikan yang dilakukan oleh para 

terapis. 

• Memahami perkembangan di bidang kecantikan baik 

   secara teori maupun practical.

• Memiliki pandangan holistic mengenai kecantikan.

• Menjadi therapist yang menjunjung tinggi nilai 

   etika profesi.

• Menjadi therapist yang memiliki daya saing dalam 

   menghadapi era globalisasi.

“ COMPETENCY
THAT CONVINCE ”
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3. Business Management

Maju tidaknya suatu usaha di bidang aesthetic tidak 

lepas dari peranan tata kelola bisnis. Terkait dengan hal 

tersebut Miracle Academy mengembangkan pelatihan 

dalam bentuk seminar, workshop atau in house training 

bagi para pelaku bisnis aesthetic untuk berkembang di 

bidang business management. Program pelatihan dibuat 

sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dengan memperhatikan profil peserta sehingga dapat 

mudah diaplikasikan dalam kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari.

• Memahami perkembangan bisnis di bidang aesthetic 

   baik secara teori maupun practical.

• Memiliki pandangan holistic mengenai aesthetic.

• Memahami tata kelola usaha di bidang aesthetic 

   dari berbagai perspektif: operasional, SDM, 

   keuangan, pemasaran dan penjualan.

• Mampu mengelola dan mengembangkan usaha 

   di bidang aesthetic secara efisien, produktif dan 

   menguntungkan.

“ SEEING
POSSIBILITIES ”
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FACULTY
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dr. Lanny Juniarti
CEO

dr. Lanny adalah Presiden Direktur dan Founder dari 

Miracle Aesthetic Clinic Group. Beliau menempuh 

pendidikan kedokterannya di Universitas Gadjah 

Mada dan meraih gelar kedokterannya pada tahun 

1992. Sejak saat itu beliau aktif menimba ilmu 

tentang Beauty dan Aesthetic Medicine di manca 

negara. 

Bidang keahlian: 

Aesthetic Medicine, Business Management

“ BEAUTYPRENEUR
STARTS HERE ”



dr. Jopy Wikana, M.M., M.Biomed (AAM)
co-Founder

dr. Jopy adalah co-founder dari, dan duduk dalam 

Dewan Direksi, Miracle Aesthetic Clinic Group. 

Beliau mendapatkan gelar dokter-nya pada tahun 

1982 dari Universitas Brawijaya dan setelahnya 

berturut-turut  mendapatkan gelar Magister 

Manajemen dan Master dalam bidang Anti Aging 

Medicine pada tahun 1995 dan 2011. Selain itu, 

beliau aktif menimba ilmu tentang Beauty dan 

Aesthetic Medicine di dalam dan di luar negeri. 

Saat ini dr. Jopy adalah kandidat Ph.D. dalam 

bidang Anti Aging. 

Bidang keahlian: 

Aesthetic Medicine, Anti Aging, Business 

Management

dr. A.D Elita G.
Faculty Member

dr. Elita menyelesaikan pendidikannya Fakultas 

Kedokteran Universitas Hang Tuah pada tahun 

2002 dan bergabung dengan Miracle Aesthetic 

Clinic Group pada tahun 2007 hingga saat ini. 

Menjabat sebagai Clinical Training Director di 

Miracle Academy sembari tetap aktif menimba 

ilmu baik di dalam dan di luar negeri. 

Bidang keahlian: 

Aesthetic Medicine
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Aesthetic Medicine
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Recruitment
and Partnership

Recruiting

Secara berkesinambungan Miracle Academy 

memberikan pembekalan dan pelatihan kepada para 

professional di bidang estetika. Untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga professional yang terlatih dengan 

baik, dengan senang hati kami akan membantu 

menemukan kandidat yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis Anda.

Partnership Collaboration

Miracle Academy memberikan kesempatan untuk 

membuat brand anda menjadi lebih dikenal oleh 

para peserta didik kami dan/atau bagi perusahaan 

Anda untuk turut berpartisipasi dalam bentuk 

sponsorship pada kegiatan belajar-mengajar 

maupun kegiatan-kegiatan yang lain.



GALLERY
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“ REPUTATION
THAT WORKS ”
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For more information,
please contact us at:

Ruko Central Business

Jl. Biliton 40F, Surabaya, 60281

East Java, Indonesia

T. 031.503.5995

F. 031.503.6364

E. academy@miracle-clinic.com

W. academy.miracle-clinic.com


