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SMART
EXCEL & DATA VISUALIZATION

Proposal Training



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.

p r e s e n t a . c o . i d

01



02



Pusdai Jabar
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Pelatihan 2 hari ini akan mengajarkan keterampilan mengolah
data menggunakan Microsoft Excel ke level yang lebih tinggi. 

Fokusnya adalah pada beberapa fungsi utama yang diperlukan
dalam memproses dan memvisualkan data.

Peserta juga akan belajar konsep visualisasi data yang baik dan
cara membuat slide yang visual dan efektif menggunakan 
PowerPoint dengan cepat dan mudah.
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Kuasai teknik, tips dan trik Excel terbaru untuk

mempercepat proses pekerjaan Excel sehari-hari.
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Tingkatkan

keterampilan Excel ke

level berikutnya untuk

menyusun, mengolah

dan menganalisa data 

guna membantu

pengambil keputusan

membuat keputusan

bisnis dengan tepat.

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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• Mengenali jenis data, skala dan

karakteristiknya

• Prinsip pengumpulan, pengolahan, analisa

dan penyajian data yang baik dan benar

• Pentingnya proses data sorting & cleaning 

yang baik (garbage in garbage out)

• Operasi Matematika: + - * / ^

• Persentase: $ (sum, count, count A, average)

• Pembulatan: round, roundup, rounddown

• Pemecahan: left, right, mid, year,date, today

• Penggabungan: &, “ “

• Kondisional: if function

• Memahami tabel dalam Excel

• Menggunakan berbagai fungsi Pivot 

• Optimasi grafik garis

• Optimasi grafik batang

• Optimasi grafik kue

• Menggunakan fitur “Data Analysis” dalam

Excel

• Uji perbedaan rata-rata: T Test Two Sample

• Analisa Korelasi: menentukan hubungan 2 

variabel

• Analisa Regresi: menentukan hubungan

sebab akibat
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• Memahami pentingnya bahasa visual dalam

penyajian laporan bisnis

• Menyederhanakan data & informasi kompleks

• Menyampaikan cerita dan esensi di balik data

• Menampilkan gagasan dengan visual yang 

tepat

• 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

• Merapikan tabel dengan cepat, super rapi dan

profesional

• Menampilkan insight dari sebuah grafik

sehingga isu utama dikenali dengan cepat

• Membuat berbagai diagram dengan sangat

cepat dan sangat mudah

• Menggunakan shapes dan lines sebagai

elemen desain slide bisnis

• Memahami fungsi animasi yang sebenarnya

dalam PowerPoint

• Mengenal berbagai jenis animasi PowerPoint

• Menciptakan sequence animasi ringkas yang 

powerful dalam slide bisnis



Pelatihan offline Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per batch*
Pelatihan online Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per batch*
Maksimal 20 orang peserta, untuk dua hari training

*Nilai di atas sudah termasuk pajak untuk perusahaan Non PKP

Tidak termasuk:
1. Transportasi serta akomodasi trainer dan tim
2. Tempat & konsumsi training

Fasilitas Training:
1. Handout, training kit
2. Sertifikat training 

Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:
• Presentasi & pemutaran video
• Diskusi dan sharing
• Ice breaking dan games seru
• Penugasan pribadi maupun kelompok 
• Pengerjaan, pengisian dan pengumpulan form training
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Fitri Catur Lestari, M. Si., adalah salah satu trainer andalan Presenta Edu untuk topik Excel & Data 
Analysis. 

Fitri, memiliki latar belakang panjang sebagai ahli statistika dan analisa data. Sebagai profesional, 
lulusan S2 Statistika IPB ini pernah berkarir sebagai analis data di PT Astra International Tbk. 

Saat ini, Fitri adalah dosen berbagai mata kuliah statistika & sains di Universitas Indonesia dan
Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS) seperti pengantar matematika, kalkulus, metode & analisa
statistik, statistik non parametrik dan sebagainya.

Sebagai trainer Excel, Fitri telah banyak membawakan training di berbagai perusahaan dan lembaga
terpercaya di Indonesia.
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Muhammad Noer adalah pendiri Presenta Edu sekaligus master trainer untuk training utama di 
Presenta. Pengasuh website presentasi terbesar di Indonesia (presentasi.net) dan penulis buku
‘Presentasi Memukau’ yang menjadi referensi ribuan profesional di Indonesia.

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.

Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx Jakarta, sebuah forum yang menampilkan pembicara
inspiratif Indonesia dari berbagai bidang keahlian.



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



Dengan trainer berpengalaman, desain training terkini dan alat yang 
profesional, Presenta siap membawakan training online yang berkualitas, 

tepat sasaran dan berdampak maksimal.
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Praktik Pengolahan Data Excel Bersama
Trainer 

Praktik Teknik PowerPoint untuk Data Visualization 

Contoh Slide Visualisasi Data Peserta Contoh Slide Visualisasi Data Peserta
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