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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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Kualitas public speaking akan menentukan kejelasan dan 
kekuatan pesan yang benar-benar ingin disampaikan kepada 
banyak orang.

Baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan 
dan juga kepada segenap stake holder lainnya yang 
berkepentingan.



Kuasai skill-skill praktis yang aplikatif untuk ber-public 

speaking dengan efektif. Dipandu trainer praktisi yang 

kaya dengan pengalaman real world yang nyata dan

relevan.

Presenta mengadopsi

metode training terkini. 

Training didesain

khusus dengan

pendekatan experiential 

learning sehingga lebih

mudah dipahami dan

memberikan kesan

yang lebih mendalam

bagi peserta.

Training ini dirancang

agar peserta dapat 

melakukan public 

speaking di tempat 

kerja baik secara 

internal maupun 

eksternal dengan 

efektif sehingga 

mampu menyampaikan 

pesan dengan jernih 

dan kuat.

Presenta menggunakan alat bantu training seperti ice 

breaking & games, Mentimeter, Google Docs, dsb untuk

memastikan training berjalan interaktif dan menarik.
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Sesi 1 – Konsep Public Speaking yang 
Baik

• Apa itu public speaking dan mengapa

penting?

• Diskusi dan sharing kendala public speaking 

• Ciri & karakteristik public speaker yang baik

• Praktik awal public speaking peserta

Sesi 2 – Memahami Audiens & Konteks
Public Speaking Anda!

• Menentukan tujuan public speaking yang 

akan dilakukan

• Menganalisa audiens public speaking Anda

• Mengetahui konteks public speaking dengan

presisi

• Membuat summary analisa audiens dan 

strategi public speaking Anda

Sesi 3 – Mendesain Struktur Konten
Public Speaking yang Baik

• Memahami struktur public speaking yang 

baik

• Menentukan struktur public speaking yang 

tepat

• Menyusun konten public speaking secara

detail

• Merancang pesan public speaking yang 

mudah dipahami

Sesi 4 – Menyiapkan Pembukaan dan 

Penutupan yang Berkesan

• Pentingnya pembukaan dan 

penutupan dalam public speaking

• Model pembukaan dan penutupan public 

speaking yang kuat

• Menguasai teknik opening dan closing 

public speaking yang kuat

• Merangkai kalimat opening dan closing 

yang menggugah
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Sesi 3 – Membawakan Public Speaking 
dengan Mindset Positif dan Percaya Diri

• Public speaker mind set #1: Audiens ingin

kita berhasil, bukan gagal!

• Mengatasi grogi dan cemas saat public 

speaking

• Mengatasi situasi sulit dalam public 

speaking

• Teknik meningkatkan kepercayaan diri

dengan instan buat public speaking

Sesi 4 – Praktik Final Membawakan Public 
Speaking yang Powerful 

• Peserta/ perwakilan kelompok 

menyampaikan public speaking

• Evaluasi, feedback dan rekomendasi trainer

• Rangkuman training & penutup

Sesi 1 – Menggunakan Bahasa Verbal yang 

Jernih dan Kuat

• Menghilangkan gumaman (hmm, hmm) & filler 

words lainnya

• Mengatur artikulasi, volume, dan tempo suara

yang sesuai

• Memaksimalkan kekuatan gaya bicara Anda

• Teknik Meningkatkan dan mempertahankan

level energi dan antusiasme

Sesi 2 – Menampilkan Bahasa Non Verbal 
yang Kredibel dan Meyakinkan

• Menggunakan bahasa tubuh dan gerakan

tangan positif dan menyakinkan

• Terhubung dengan audiens melalui kontak

mata yang cukup

• Ekspresi wajah dan senyum untuk

menciptakan trust

• Memperkuat public speaking dengan aksi

panggung yang direncanakan
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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



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.
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Putri Zainur Hayati merupakan Training Development Manager di Presenta yang memiliki latar belakang
pendidikan psikologi dari Universitas Indonesia.

Putri punya pengalaman panjang sebagai trainer dan narasumber untuk berbagai lembaga lokal maupun
internasional seperti IOM (International Organization of Migration), UNFPA (United Nations Population Fund), 
PMI, Departemen Kesehatan dan Pemerintah Kota Depok. 

Penggiat berbagai organisasi sosial masyarakat ini pernah mendapatkan award sebagai Finalist Wirausaha
Muda Mandiri Jabodetabek.

Ia beberapa kali menjadi narasumber berbagai media seperti Metro TV dan beberapa radio di Indonesia. 
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Commercial Ciganjur Express, Jl. Moh. Kahfi I No. 90 E 
Jagakarsa - 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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