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Berdiri sebagai badan hukum di 2015, 
Presenta Edu menjadi salah satu
provider training terdepan di 
Indonesia untuk terus membantu
masyarakat Indonesia menguasai
keterampilan penting untuk
membangun bangsa.
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Misi kami adalah
menjadi perusahaan
penyedia training berkualitas
yang dapat menjadi andalan
bagi perusahaan, lembaga 
dan organisasi di Indonesia.



02



03



Pusdai Jabar
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Semua leader harus memiliki skill coaching dan 
mentoring yang baik untuk membantu setiap anggota
tim berkembang sesuai potensi maksimalnya.

Training Coaching & mentoring 2 hari ini akan
membantu manajer dan direktur organisasi Anda 
menguasai skill praktis coaching secara khusus dan 
bedanya dengan mentoring, untuk membangun tim
yang solid dan unggul. 05

Engage and Develop Your Team Using Practical Coaching Mentoring Skills 



Kuasai framework coaching dan mentoring yang 

praktis dan mudah diaplikasikan dalam pekerjaan

Anda dan tim.
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Pahami prinsip

coaching dan mentoring 

yang efektif untuk

membangun tim yang 

termotivasi, kompak dan

kolaboratif menghadapi

berbagai tantangan dan

perubahan di tempat

kerja.

Kuasai tips dan trik coaching dan metoring praktis

terkini untuk membangun tim solid yang unggul

dan berkinerja tinggi.

Pelajari dan praktikkan

bagaimana coaching & 

mentoring yang efektif

dibawakan sehingga

mampu menciptakan

sesi diskusi yang 

insightful, mencerahkan

dan membawa

perubahan positif.



• Perbedaan coaching, mentoring dan counseling

• Prinsip utama dan keunggulan coaching

• Meningkatkan engagement tim Melalui
Coaching

• Peran leader sebagai coach 

• Memahami perbedaan Boss Vs Leader

• Mengenal leadership style: Directing Vs 
Connecting

• Menjadi coach & mentor idaman yang sukses

• Mencapai leader main goals lewat coaching & 
Mentoring

• Backtraking untuk membangun rapport

• Tiga Level Listening dalam coaching

• Questioning skills dalam coaching

• Posisi coach dalam melakukan coaching
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• Mendapatkan izin untuk melakukan coaching

• Memahami Coaching Process

• Memahami pendekatan untuk dua tipe
situasi coaching
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• Kelebihan G-R-O-W model

• Alur coaching G-R-O-W Model 

o Goal: Apa yang Anda inginkan?

o Reality: Dimana Anda saat ini?

o Options: Pilihan apa yang tersedia?

o Will: Apa yang akan Anda lakukan?

• Menciptakan sesi coaching yang insightful 
dan mencerahkan

• Praktek coaching berpasangan

• Observation & personal feedback dari
trainer

• Apa itu feedback? 

• Teknik memberikan feedback dengan baik

• Menangani percakapan sulit saat diskusi
mentoring

• Role play & praktek feedback

• Memahami proses mentoring: 

1. Memulai mentoring dengan kepercayaan

2. Sikap positif dan dukungan selama mentoring

3. Menutup mentoring dengan tepat

• Skill Utama Mentor yang Efektif

1. Listening

2. Observing

3. Concreteness

4. Storytelling

5. Confronting
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Training online 2 hari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maksimal 20 orang peserta. 
Durasi training online Maks. 6 jam per hari.

Training offline 2 hari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 20 orang peserta.

Nilai di atas belum termasuk PPN sesuai tarif berlaku.
Tidak termasuk: tempat & konsumsi training, transportasi & akomodasi luar Jakarta.

Fasilitas Training:
1. Akses Premium Zoom Meeting (khusus training online).
2. Copy materi, handout dan sertifikat training.

Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:
• Premium Zoom Meeting (khusus training online)
• Presentasi & pemutaran video
• Diskusi & sharing, games & ice breaking
• Penugasan pribadi maupun kelompok 
• Pengerjaan, pengisian dan pengumpulan form training



Laksmi Tobing memiliki pengalaman 30 tahun di Unilever mulai dari Management Trainee sampai
menjadi HR Director untuk beberapa fungsi antara lain: Marketing, R&D, Consumer Insight dan
Corporate Functions. 

Dia juga pernah menjadi Head of Corporate Learning Unilever dan membawa Unilever Indonesia 
memenangkan MAKE Award (Most Admired Knowledge Enterprise) 
tingkat Indonesia dan Asia selama beberapa tahun berturut-turut.

Laksmi Tobing dikenal sebagai fasilitator dan Certified Coach. Dia juga mengajar 7 Habits of Highly 
Effective People buat banyak perusahaan.
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Rudy Afandi berpengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai bidang Human Resource di 
berbagai perusahaan dan di beberapa negara ( India, Saudi Arabia dan Singapore) serta
lebih dari 10 tahun menjabat posisi HR Director di Unilever, General Electric serta terakhir
sebagai Chief of Human Capital Officer PT XL Axiata Tbk.

Rudy memberi banyak seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan Leadership / 
Supervisory, Talent Management, Organization Transformation serta Pengembangan
Karir.  Rudy juga merupakan professional coach yang mendapatkan sertifikasi dari
International Coach Federation (ICF).
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Commercial Ciganjur Express, Jl. M. Kahfi I No. 90 E Ciganjur Jakarta Selatan 12630

Website: presenta.co.id p r e s e n t a . c o . i d

https://presenta.co.id/
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