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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.

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

01



02



03



04



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.

Komunikasi tim yang baik juga akan menciptakan
suasana nyaman penuh kreativitas dan inovasi.
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Kuasai beberapa skill komunikasi efektif di tempat

kerja. Peserta akan dipandu oleh trainer 

berpengalaman yang fasih teknologi dan alat

training online.

Sebagai salah satu

provider training 

terbaik, Presenta 

mengadopsi metode

training terkini. 

Training didesain

khusus sehingga

mudah diikuti & 

dipahami serta ramah

pembelajaran online 

bagi pesertanya.

Program ini akan

membantu peserta

menguasai cara

berkomunikasi

efektif dan percaya

diri di tempat kerja

sehingga hubungan

dan ikatan antar

kolega, bawahan dan

atasan menjadi lebih

baik dan kuat.

Presenta menggunakan alat bantu training online 

seperti ice breaking & games online, Mentimeter, 

Google Docs, dsb untuk memastikan engagement 

training  tinggi. Dinamis, menarik dan interaktif. 06
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• Pentingnya komunikasi dalam proses 
manajemen organisasi

• Ragam komunikasi dalam rangkaian siklus dasar 
Manajemen POLC (Planning – Organizing –
Leading – Controlling)

• Mengenal Gaya Komunikasi Assertif – Pasif –
Agresif

• Identifikasi gaya komunikasi pribadi

• Identifikasi masalah Komunikasi dengan Atasan,
Bawahan, Rekan Kerja dan Pihak Eksternal

• Diskusi dan Sharing Masalah Komunikasi Di
Tempat Kerja

• Summary dan feedback solusi masalah di tempat
kerja

• Cara merangkul rekan kerja yang senior dan 
berpengalaman

• Cara Menghadapi bawahan/atasan yang sedang
marah dan tidak termotivasi

• Cara menertibkan dan memberikan feedback
pada bawahan

• Mengapa kita adalah pendengar yang buruk

• Teknik mendengarkan aktif di tempat kerja

• Cara klarifikasi, menggali dan bertanya dalam
mendengar

• Praktik teknik active Listening Skill
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• Penjelasan mengenai pola komunikasi runtut

• Teknik melakukan komunikasi runtut dengan
atasan

• Role play melakukan teknik komunikasi runtut

• Action Plan untuk menjadi komunikator yang 
lebih baik

• Ringkasan dan rangkuman materi yang telah
dipelajari

• Komitmen bersama untuk membangun
komunikasi lebih harmonis di tempat kerja

• Mengenali sumber pengaruh pribadi di tempat kerja

• Cara melebarkan pengaruh Anda dalam lingkungan
kerja

• Action Plan untuk memperluas pengaruh pribadi

• Peran seorang leader dan manager

• Cara komunikasi untuk memotivasi bawahan

• Cara mendelegasikan tugas

• Role play delegasi tugas
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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 dengan topik “How to Read 52 Book in a Year”.

10



11



12



13



2014



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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