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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.

Misi kami adalah
menjadi perusahaan
penyedia training berkualitas
yang dapat menjadi andalan
bagi perusahaan, lembaga 
dan organisasi di Indonesia.
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Pusdai Jabar
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Salah satu tantangan terbesar saat melakukan presentasi
adalah bagaimana membuat audiens cepat memahami data 
yang disampaikan. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk
membuat data menjadi menarik di mata audiens. 

Keterampilan data visualization ini mencakup kemampuan
menganalisa data, menampilkan visual yang tepat dan 
menyampaikannya dengan narasi yang kuat. Kemampuan
membuat narasi ini dikenal dengan kemampuan storytelling 
with data.
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Kuasai teknik menyajikan data dengan narasi yang 

kuat sehingga membuat audiens tertarik

mendengarkan.
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Tingkatkan keterampilan

menganalisa data guna

membantu pengambil

keputusan membuat

keputusan bisnis dengan

tepat. 

Kuasai teknik visualisasi

data untuk penyajian

data yang tepat dan 

mudah dipahami.

Kuasai tips dan trik terkini untuk membuat slide 

bisnis yang visual hanya menggunakan PowerPoint.

Pelajari bagaimana

membuat slide untuk

tujuan pelaporan

bisnis dengan mudah

dan cepat

menggunakan

prinsip-prinsip desain

praktis yang mudah 

diaplikasikan.
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• Prinsip presentasi data yang efektif

• Membedakan data dan informasi

• Mengapa storytelling with data?

• Mengenali data yang bercerita

• Pentingnya memahami konteks dalam

presentasi

• Memahami 2W+1H dalam menyusun konteks

presentasi

• Case study konteks dalam presentasi bisnis

data driven

• Praktik Menyusun konteks presentasi bisnis

data driven

• Mengenali struktur presentasi bisnis yang 

efektif

• Prinsip struktur presentasi bisnis yang efektif

• Memahami alur isi presentasi bisnis

• Praktik menyusun alur isi presentasi bisnis

• Prinsip slide yang efektif: Sederhana, Visual, 

Kontras

• Memahami teknik visualisasi data efektif

o Menyederhanakan informasi kompleks

o Menyampaikan esensi di balik data

• Menyusun narasi data yang bercerita

(storytelling with data)

• Praktik menyusun storytelling with data
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• Menampilkan data sederhana dengan teks

• Memilih grafik yang sesuai dengan data

• Menampilkan insight dari sebuah grafik

sehingga isu utama dikenali dengan cepat

• Praktik menyusun dan merapikan teks dan 

grafik

• Tips pencarian gambar & icon berkualitas

(gratis & berbayar)

• Pemilihan dan penggunaan kombinasi font yang 

tepat

• Optimasi gambar agar tampil profesional & 

kekinian

• Mendesain slide judul yang memukau dengan

mudah

• Praktik remake slide dengan storytelling with 

data

• Presentasi slide & feedback trainer

• Ringkasan materi & penutup

• Menyusun cerita dengan tabel dan diagram

• Merapikan tabel dengan cepat, super rapi dan 

profesional

• Membuat berbagai diagram dengan sangat 

cepat dan sangat mudah

• Praktik merapikan tabel dan diagram
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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.
3. Akses materi pengayaan terpilih di Presenta Academy.

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



Muhammad Noer adalah pendiri Presenta Edu sekaligus master trainer untuk training 
utama di Presenta. Berpengalaman panjang sebagai trainer untuk organisasi lokal dan
internasional. Memiliki latar belakang Marketing dan Human Resources 
dengan sertifikasi internasional dari CIPD, UK. Dengan karir 11 tahun di Unilever, dia
memiliki pengalaman luas di bidang bisnis dan organisasi lintas negara.
Berpengalaman mengelola talent dan organisasi untuk Divisi Sales Global Unilever di 
Singapura dengan karyawan tersebar di lebih dari 25 negara disertai perubahan
organisasi yang cepat. Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx Jakarta, sebuah
forum yang menampilkan pembicara inspiratif Indonesia dari berbagai bidang keahlian.

Pimpinan sebuah perusahaan holding yang juga membidani pendirian perusahaan
dari nol hingga melejit. Memiliki pengalaman sebagai HR di Unilever Indonesia dan
Management Consultant di McKinsey & Company yang menangani klien lintas
industri dan berbagai fungsi manajemen. Beberapa pencapaiannya antara lain: 
Membangun operation excellence model and indicators untuk sebuah retail bank, 
Membangun model operasi untuk sebuah regional telecommunication company, 
Memimpin tim Open Government Indonesia untuk mereformasi birokrasi
pemerintah melalui pilar transparansi, partisipasi, dan inovasi. Membuat formulasi
strategi market entry ke Asia Tenggara untuk sebuah global automaker company dan 
implementasi knowledge management untuk sebuah multinational consumer goods 
company.
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Dalam masa new normal, target pelatihan dan
pengembangan SDM harus tetap dipenuhi. Karenanya
banyak perusahaan dan organisasi menyesuaikan
program training regulernya menjadi online.

Presenta memahami hal ini dan menyediakan berbagai
pelatihan online berkualitas. Sekarang, semua topik
training Presenta bisa dilakukan secara online. 
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Kuasai skill-skill praktis, tips dan trik aplikatif beragam

tema pengembangan diri, dipandu oleh trainer 

berpengalaman yang fasih teknologi dan alat training 

online kekinian.

Sebagai salah satu

provider training 

terbaik, Presenta

mengadopsi metode

training online terkini. 

Training didesain

khusus sehingga

mudah diikuti & 

dipahami serta ramah

pembelajaran online 

bagi pesertanya.

Berbagai program 

training online ini

dirancang khusus

untuk membantu

peserta menguasai

beragam skill dengan

materi solid yang 

relevan. Dibawakan

secara online melalui

platform Zoom/ 

Webex.

Presenta menggunakan alat bantu training online seperti

ice breaking & games online, Mentimeter, Google Docs, 

dsb untuk memastikan engagement training tinggi. 

Dinamis, menarik dan interaktif. 12
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Praktik Memahami Data Bersama Trainer Praktik Teknik PowerPoint untuk Data Visualization 

Contoh Slide Visualisasi Data Peserta Contoh Slide Visualisasi Data Peserta
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Commercial Ciganjur Express, Jl. Moh. Kahfi I No. 90 E 
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12630

Website: presenta.co.id
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