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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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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. 05



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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Training ini dirancang untuk membantu peserta
menguasai skill membuat struktur presentasi, 
mendesain slide secara cepat dan membawaakan
presentasi dengan meyakinkan. 

Training membahas 3 aspek utama presentasi efektif
(konten, desain, delivery) secara online melalui meeting 
platform populer seperti Zoom dan sejenisnya.
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Training diselenggarakan dengan metode presentasi, 

diskusi kasus bisnis, demonstrasi pembuatan slide, 

demonstrasi visualisasi data, dan praktik membawakan

presentasi bisnis oleh peserta.

Contoh slide, analisa kasus, dan visualisasi data akan

kami sesuaikan dengan bidang industri Anda. 

Kami akan membahas contoh slide dan presentasi

yang biasa tim Anda gunakan. 

Training ini juga dapat dibawakan dalam bahasa Inggris

atau dwi bahasa Indonesia dan Inggris sesuai

kebutuhan Anda. 

Membuat dan membawakan presentasi bisnis yang efektif

sekaligus menarik menjadi tantangan buat banyak

profesional.

Anda akan belajar bagaimana menyampaikan presentasi

bisnis dengan visualisasi yang menarik, efektif, sekaligus

penyampaian yang meyakinkan.
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Masih sedikit profesional di tempat kerja yang terampil
memanfaatkan PowerPoint secara maksimal untuk
membuat slide yang menarik dan efektif.

Gunakan rahasia perusahaan konsultan kelas dunia
dalam menyusun dan menggunakan PowerPoint.
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Temukan kenapa hampir semua perusahaan konsultan

manajemen kelas dunia menggunakan dan menyusun

PowerPoint dengan cara dan tampilan yang mirip!

Cerita jelas dan meyakinkan.

Slide menarik dan powerful

Cerita agak jelas dan Slide 

menarik tapi tidak powerful

Cerita tidak jelas 

Slide membosankan

Pelajari bagaimana

membuat slide 

presentasi bisnis

yang efektif. Kuasai

tips dan trik terbaru

PowerPoint untuk

membuat slide 

dengan mudah dan

cepat.
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Program training ini dirancang untuk memberikan
keterampilan pada peserta bagaimana melakukan public 
speaking yang baik.

Peserta dilatih menggunakan kata-kata yang persuasif
dan menyakinkan saat menyampaikan materi, sekaligus
bisa menggunakan bahasa tubuh yang kuat. 11



Peserta akan dipandu oleh praktisi yang tidak hanya

berpengalaman membawakan public speaking 

reguler tatap muka langsung namun juga biasa

membawakan public speaking secara online.

Praktikkan langsung

kemampuan public 

speaking dalam

training online ini dan

dapatkan feedback 

dari trainer 

profesional yang 

berpengalaman di 

dunia public speaking 

dan presentasi

korporat. 12

Kuasai keterampilan

melakukan public 

speaking mulai dari

menyusun konten

hingga penyampaian

di depan audiens

langsung maupun

secara online, dengan

percaya diri

Feedback yang diberikan akan membantu peserta

memperbaiki skill public speaking sehingga nantinya

akan mampu menyampaikan materi apa saja

dengan lebih jelas, terstruktur dan percaya diri.



Kualitas komunikasi di tempat kerja dalam
berbagai aspek sangat mempengaruhi kinerja
bisnis.

Komunikasi yang efektif dan berdampak akan
merekatkan tim, menaikkan moral dan motivasi
kerja. 120813



Materi akan disampaikan dengan kombinasi lecture, 
games, story, role play dan diskusi secara online.

Hal ini akan membuat suasana pelatihan menjadi
menyenangkan sekaligus mampu membawa perubahan.

Sebuah program yang mampu

membantu mereka

berkomunikasi dengan baik, 

menyampaikan informasi

dengan jelas dan

memenangkan hati atasan, 

bawahan dan rekan kerja.

• Meeting yang panjang tidak berkesudahan
• Staff/karyawan yang tidak memiliki inisiatif dan

hanya menunggu untuk diperintah
• Manajer yang saling bingung dan canggung ketika

berkomunikasi dengan atasan, bawahan dan klien

• Menjadi pemimpin yang berkarisma dan visioner

• Menyampaikan ide, instruksi dan laporan dengan

ringkas dan jelas

• Lebih percaya diri dalam bekerja dan berkomunikasi

• Disukai oleh bawahan, rekan kerja dan atasan
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• Kesempatan yang hilang dan ketidakjelasan arahan

• Hilangnya motivasi dan semangat kerja

• Mulai timbul konflik, geng, dan politik dalam kantor
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Training ini membahas tuntas teknik dan strategi membaca
cepat. Peserta diajarkan langkah demi langkah yang mudah
diikuti secara online.

Dapatkan skill praktis membaca dalam kecepatan yang 
tinggi dengan tingkat fokus dan pemahaman yang baik.



• Memahami pentingnya menguasai keterampilan

membaca cepat untuk meningkatkan produktivitas

• Mengetahui cara mengukur kecepatan baca dan

meningkatkan kecepatan baca secara ideal bagi setiap

peserta

• Menghilangkan kebiasaan buruk yang dapat

menghambat kecepatan baca

• Menerapkan teknik dasar dan strategi membaca cepat

secara umum

Menurut statistik, 

kecepatan baca rata-rata 

orang dewasa adalah 250-

300 kata per menit. Kira-kira

sama dengan 5-6 paragraf

seperti ini per menitnya. 

Kecepatan ini tergolong

lambat dalam era informasi

saat ini.

Rata-rata orang menghabiskan waktu sedikitnya dua

jam setiap hari untuk urusan membaca. Apapun posisi

kita dalam suatu pekerjaan, semuanya tidak akan

pernah lepas dari aktivitas membaca.

Memperbaiki keterampilan membaca akan 

meningkatkan produktivitas kerja seseorang.

Training ini diselenggarakan dengan metode presentasi, 

diskusi, simulasi dan praktek membaca cepat yang 

dibawakan langsung oleh Muhammad Noer pendiri

membacacepat.com sekaligus penulis buku “Speed 

Reading for Beginners” yang diterbitkan oleh Gramedia

secara online.

120816
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Seorang manajer dan leader perlu memiliki
pemahaman yang baik tentang peran
utamanya. 

Leader dengan skill dan kompetensi
kepemimpinan yang baik akan dapat
menciptakan tim berkinerja tinggi.



Komunikasi efektif di dalam 

tim dan dengan eksternal perlu 
dikuasai dengan baik.

Sebuah tim akan maju ketika 

setiap orang termotivasi.

Delegasi yang tepat kepada 

orang yang tepat membuat hasil 
kerja berlipat ganda.

Membangun tim, memberikan 

feedback, menetapkan KPI dan 
kompetensi untuk mengembangkan 
skill anggota tim.

Manajer

Efektif
Tim Produktif

Perusahaan 

Kompetitif
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Semua manajer lini dan supervisor harus memiliki skill 
coaching dan mentoring untuk membantu setiap
anggota tim berkembang sesuai potensi maksimalnya.

Training ini akan membantu para leader organisasi
Anda menguasai skill praktis coaching dan mentoring 
untuk membangun tim yang solid dan unggul. 



Gunakan 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.



120821

Saat ini berbagai perubahan terjadi dengan
cepat baik di tingkat perusahaan, regional 
maupun global.

Seorang profesional membutuhkan
keterampilan dan alat untuk berpikir kreatif
dan berinovasi.



Training ini memperkenalkan Mind Mapping sebagai sebuah 
keterampilan sekaligus alat untuk melakukan proses problem 

solving, creative thinking dan inovasi yang simpel dan powerful.
22
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Training ini

diharapkan mampu

membangun skill 

creative thinking dan

problem solving yang 

akan menggerakkan

inovasi dan sanggup

melahirkan solusi

bisnis yang segar

dan “out of the box”.

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.

Pelajari keterampilan

membuat mind map 

sebagai alat berpikir

kreatif dan problem 

solving yang simpel

dan powerful untuk

menghadapi

tantangan dan

permasalahan bisnis

sehari-hari.

Peserta akan dipandu oleh trainer berpengalaman. 

Dengan format semi workshop peserta akan banyak

melakukan praktek dan penugasan serta menerima

feedback secara langsung.



Program training ini dibuat untuk membantu tim trainer internal 
perusahaan Anda menguasai skill dan kompetensi yang 
dibutuhkan dalam merancang dan membawakan training 
dengan sukses.

Training ini membahas tuntas strategi, metode, teknik dan alat
yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trainer internal idaman
dalam training regular tatap muka dan juga training secara
online di masa transisi new normal ini. 24



Peserta akan dipandu oleh trainer dan fasilitator

berpengalaman. Dengan format workshop peserta

akan banyak melakukan praktek dan penugasan

online serta menerima feedback personal secara

langsung.

Rancang dan

bawakan training 

online yang baik dan

efektif. Training 

online yang mudah

diikuti, menarik dan

juga tetap interaktif

dan tidak

membosankan.

Program training ini

akan membahas tiga

area skill yang harus

dimiliki seorang

trainer internal yang 

kompeten dan

handal, yaitu: konten, 

desain dan delivery 

skills.

Pelajari knowledge, skill, metode dan tools online 

terkini untuk membuat training online yang sukses dan

berdampak maksimal yang akan mempercepat proses 

transformasi di perusahaan.
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Program ini akan membantu peserta mengidentifikasi dan 
memahami akar stres di tempat kerja sehingga lebih 
memiliki kesadaran (awareness) dan mampu mengelola 
stress dengan lebih baik. 

Peserta akan menguasai beberapa prinsip dan teknik 
penting dalam manajemen stres sehingga mampu menjadi 
pribadi yang tangguh dan kuat di bawah tekanan dan 
tantangan pekerjaan sehari-hari. 26



Sesi 1: Apa Itu Stres dan Mengapa Harus 
Dikelola?

• Apa itu stres?

• Mengenali tanda dan penyebab stres

• Tingkatan & tahapan stres

• Diskusi & sharing: seberapa stres kita?

• Pentingnya kesehatan mental dalam bekerja

Sesi 2: Mengenal Stres Lebih Dekat dan
Dalam Lagi

• Mengidentifikasi sumber stres diri kita

• Membedakan level stres sehat dan tidak sehat

• Mengenali stres yang merusak dan polanya

• Stres dan hubungannya dengan kepuasan,  

kebahagiaan dan produktivitas kerja

120827

Sesi 3: Mengelola Stres dan Kesehatan
Mental dalam Bekerja

• Memetakan sumber stres dan resource untuk
mengatasinya

• 4 “A” dalam mengelola stres:

o Avoid: menghindar
o Alter: mengubah
o Adapt: beradaptasi
o Accept: menerima

• Menghadapi peristiwa dengan pikiran dan
emosi positif

Sesi 4: Teknik Praktis Relaksasi dan
Instant Calming yang Mudah

• Teknik relaksasi sederhana:
o Mengatur pernafasan
o Peregangan
o Visualisasi
o Repetitive prayer/ dzikir



Pelatihan online 2 hari Rp 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah) 
per judul training per batch.

Maksimal 20 orang peserta. 
Durasi training online Maksimal 6 jam per hari.

Nilai di atas sudah termasuk pajak untuk perusahaan Non PKP
Tidak termasuk: tempat & konsumsi training

Fasilitas Training:
1. Akses meeting platform Zoom Premium
2. Copy materi, e-handout dan e-sertifikat training (link download)

Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:
• Training online dengan sistem broadcasting melalui OBS (Open Broadcaster 

Software) dan Zoom Cloud Meeting 
• Presentasi & pemutaran video
• Diskusi dan sharing online, games online
• Penugasan pribadi maupun kelompok 
• Pengerjaan, pengisian dan pengumpulan form handout online 
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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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Ir. Drs. Djohan Yoga, M.Sc. MoT, Ph.D adalah seorang International Certified Trainer 

untuk 9 negara di wilayah Asia. Seorang Insinyur Kimia ITB serta Ph.D dalam bidang

Applied Creativity & Innovation. Sejak tahun 2007, Djohan Yoga telah menjadi

International Trainer dalam bidang: Mind Map, Speed Reading, Super Memory, 

Character & Mindset serta Creativity & Innovation. Sebelum menjadi trainer, selama 18 

tahun berkarir sebagai International Employee di Multinational Oil & Gas - USA serta

International Manufacture di Singapura.

David Pranata adalah seorang speaker, trainer & writer di bidang komunikasi dan
presentasi. Pengalaman & pengetahuan yang dia miliki telah membantunya untuk:
Menjadi 2nd runner up International Speech Contest District 87 
Toastmasters (kompetisi public speaking berlevel tiga negara Indonesia, Malaysia, 
Brunei). Menjadi koordinator training District 87 Toastmasters dan memberi pelatihan
untuk Toastmasters Club di Indonesia Malaysia dan Brunei. Trainer pelatihan
presentasi & komunikasi di perusahaan, instansi pemerintah & institusi pendidikan: 
Adidas, Johnson & Johnson, Thamrin Brothers, Dirjen Pajak & Bea Cukai. Pada Juli
2015 buku pertamanya “Speak with Power” telah diterbitkan oleh Elex Media
Computindo.
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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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Sugiarti Rosbak merupakan trainer professional untuk beragam topik
pengembangan diri. Pernah berkarir sebagai HRBP Manager di Unilever, Sugiarti
memiliki pengalaman panjang dalam dunia korporasi, terutama HR. Beliau juga 
menjadi internal trainer di perusahaan yang sama untuk topik 7 Habits, Leadership 
Purpose, Thrive Workshop & Leadership Coaching. 
Sugiarti merupakan Licensed Instructor of NLP Indonesia untuk topik Creative 
Thinking, Be Agile Be Productive, Smart Selling From Home, dan Persuasive 
Communication with NLP. 
Dia juga Professional Coach akreditasi dari International Coaching Federation 
untuk Career, Business & Self Growth, dan sudah melakukan ratusan jam terbang 
sesi coaching bagi para professional maupun public. 
.

Clara Handayani merupakan psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia. Clara telah
memberikan konsultasi psikologis bagi karyawan dan non karyawan di berbagai
Lembaga dan perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Clara banyak memberikan
pendampingan psikologis baik secara online dan maupun offline, untuk karyawan
BPK maupun karyawan yang dirujuk di Iradat Consulting tempat Clara berpraktik. 
Selain sebagai psikolog, Clara juga berpengalaman sebagai trainer. Pernah bekerja
sebagai trainer untuk Lembaga Pulih dan Pusat Krisis Psikologi UI, Clara banyak
memberikan training bagi tenaga kesehatan maupun pekerja sosial yang menangani
masalah psikososial pasca bencana maupun krisis di lapangan. Clara juga 
berpengalaman bekerja di Lembaga internasional untuk mendampingi korban 
kekerasan dan pekerja migran, di antaranya di IOM dan AMES Australia.



Secara pribadi saya tertarik dengan presentasi dan tidak memiliki masalah dalam public speaking. Namun, dalam hal visual dan

bagaimana membuat slide yang baik saya masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, berkat training dari Pak Muhammad 

Noer saya jadi tahu bagaimana membuat presentasi yang visual dan simpel sehingga audiens mudah mengerti pesan-pesan

kita. Terima kasih buat Pak Muhammad Noer dan tim Presenta.

Cinantyan Punjung Prapatti - Sari Husada - Danone Group

Trainer bagus, penyampaian materi baik sehingga mudah dipahami. Materi training sangat cocok dengan pekerjaan sehari-

hari. Modul training juga singkat, padat dan jelas, tidak tebal dan terlalu bertele-tele dan mudah diingat. Training menarik seperti

ini harus lebih sering dilaksanakan.

Vania Isabella Pakpahan - PT Indomarco Prismatama (Indomaret) 

Hampir semua buku tentang Mind Map sudah saya punya dan pelajari. Tapi saya masih memiliki satu kesulitan untuk betul-

betul bisa menerapkan Mind Map di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas bekerja saya.

Dalam training ini saya mendapatkan satu ilmu dan pengetahuan yang luar biasa karena dipandu oleh dua orang instruktur

yang luar biasa. Pak Djohan Yoga seorang Certified International Trainer dari Buzan memberikan demikian banyak teori dan

praktek yang bersumber langsung dari pencipta Mind Map. Dilengkapi oleh Pak Muhammad Noer yang luar biasa memberikan

kiat-kiat bagaimana Mind Map digunakan dalam keseharian dan aktivitas kerja.

Wedo Wiroaji - General Manager Human Capital, PT Semen Indonesia

20120833



34



Dengan teknologi dan alat yang tepat, training kami akan lebih 
mudah diikuti, interaktif dan menghibur. Dapatkan pengalaman 

training online yang seru dan berkesan bersama kami. 
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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/

