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Proposal Training

Menguasai mind map untuk produktifitas pribadi 
dan profesional Also Available Online



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
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Seorang profesional di dunia bisnis membutuhkan sebuah 
keterampilan dan alat untuk membantunya memetakan 
masalah, mengorganisasi pekerjaan, merangkum informasi 
yang kompleks, dan menetapkan skala prioritas.

Untuk itu, kami memperkenalkan Mind Map sebagai alat 
sekaligus keterampilan untuk mencatat, menganalisa, 
merencanakan, serta membuat prioritas. 120805
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Peserta akan dipandu oleh trainer berpengalaman. 

Dengan format semi workshop peserta akan banyak

melakukan praktek dan penugasan serta menerima

feedback secara langsung.

Training ini diharapkan

memberi insight pada 

peserta akan beragam

kegunaan mind map di 

dunia kerja. Peserta

diharapkan

mendapatkan ide 

bagaimana

menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. 

Kuasai Freemind langkah demi langkah sebagai salah

satu software terbaik untuk membuat mind map 

dengan mudah dan cepat. Diajarkan dengan

pendekatan yang praktis, aplikatif dan relevan.
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Pelajari keterampilan

membuat mind map 

sebagai alat bantu

yang simpel dan 

powerful untuk

menghadapi

tantangan dan 

permasalahan bisnis

sehari-hari.
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Sesi 1 – Introduction & Brain Knowledge

• Tantangan profesional bisnis saat ini

• Berbagai teknik mencatat, kelemahan dan 

kelebihannya

• Mengapa seorang profesional membutuhkan 

keterampilan menggunakan mind map

Sesi 2 – Mengenal Mind Map dan Cara 
Membuatnya

• Apa itu Mind Map?

• Bagaimana Mind Map digunakan oleh 

perusahaan besar

• Memahami cara membuat Mind Map 

menggunakan metode PU-KA-HI-KO

Sesi 3 – Praktik Hand-Based Mind Map 

• Prinsip membuat mind map yang benar

• Membuat Mind Map tentang diri sendiri

• Membuat Mind Map tentang aktivitas

• Membuat Mind Map untuk Jadwal Kegiatan

Sesi 4 – Praktik Membuat Mind Map 

• Praktik individu membuat mind map untuk

keperluan pekerjaan

• Sharing dan feedback dari trainer dan 
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Sesi 1 – Aplikasi Mind Map untuk Note
Taking (Individu)

• Menggunakan Mind Map untuk Note Taking

dalam konteks Bisnis

• Praktek individu dalam membuat Mind Map 

untuk meeting, mengorganisasi pekerjaan, dan 

membuat skala prioritas

Sesi 2 – Aplikasi Mind Map Untuk Note
Making (Kelompok)

• Menggunakan Mind Map untuk membuat 

catatan bersama dalam kelompok

• Bagaimana merangkum ide bisnis ke dalam 

sebuah mind map yang dibuat bersama dalam 

tim

• Aplikasi Mind Map dalam mengorganisasi

pekerjaan, menyusun strategi dan tantangan

bisnis lainnya

Sesi 3 – Computer-Based Mind Map 

• Menggunakan computer-based Mind Map 

dengan software Freemind

• Bagaimana membuat Mind Map utama dan 

sub Mind Map untuk informasi yang 

kompleks

• Bagaimana menggunakan software Mind Map 

untuk keperluan presentasi

Sesi 4 – Presentasi Grup Menggunakan 
Mind Map

• Praktek membuat Mind Map final oleh peserta

• Presentasi grup menggunakan Mind Map

• Ringkasan materi selama dua hari dan poin

penting buat peserta
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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. 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 dengan topik “How to Read 52 Book in a Year”.
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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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