


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
untuk membangun bangsa.

p r e s e n t a . c o . i d
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Pusdai Jabar
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Begitu sedikit orang di tempat kerja yang terampil
memanfaatkan PowerPoint secara maksimal untuk membuat 
desain slide yang visual dan efektif. Padahal kemampuan
menyusun slide dengan efektif dan menarik ini dibutuhkan
dalam presentasi.

Pelajari cara membuat slide menarik dan efektif dengan
menggunakan PowerPoint, dengan cara yang mudah dan cepat
agar presentasi Anda menjadi lebih powerful.
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Temukan mengapa sebuah slide yang baik dan efektif 

dibuat menggunakan prinsip dan elemen desain yang 

serupa.

Kuasai tips dan trik untuk membuat desain slide yang 

menarik hanya menggunakan Powerpoint!

Praktekkan 

bagaimana cara 

menyajikan data dan

informasi bisnis 

dengan visualisasi

yang tepat, sehingga

audiens dengan cepat

memahami data yang 

disampaikan.
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Pelajari bagaimana

membuat slide 

presentasi dengan

cepat menggunakan  

prinsip-prinsip desain 

yang efektif. Kuasai

teknik pembuatan

slide yang mudah 

diaplikasikan.

Kuasai model desain slide terkini dengan cara yang cepat

dan mudah untuk dipelajari! 
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Sesi 1 – Prinsip Design yang Baik

• Memahami prinsip desain: Visual, Kontras, 

Sederhana

• Prinsip Alignment dalam Slide

• Teknik Visualisasi Data Efektif

Sesi 2 – Optimasi Gambar, Icon dan 
Symbol

• Teknik Mencari Gambar di Google dan 
Website

• Mengenal format gambar dan 
menyesuaikan ukurannya.

• Mengubah dan menyesuaikan gambar.

Sesi 3 – Kombinasi Font dan Warna

• Mengenal jenis dan kombinasi font

• Menginstall font

• Mengenal skema warna

• Memilih skema warna yang tepat

Sesi 4 – Mengatur Layout Gambar

• Teknik Pembuatan slide judul satu gambar

• Teknik penempatan gambar dengan shape 
dan kombinasinya

• Menggunakan picture layout dan align 
untuk beberapa gambar
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Sesi 1 – Menggunakan Master Slide

• Membuat master slide

• Mengubah font dalam master slide

• Mengubah warna dalam master slide

• Mengubah animasi dalam master slide

Sesi 2 –Teknik Pembuatan Master Slide

• Membuat layout dalam master slide

• Memasukkan logo dalam master slide
• Menggunakan master slide

Sesi 3 – Teknik Tambahan Lain

• Menggunakan animasi dan transisi

• Menggunakan video dan audio

• memotong video dan audio

• mengubah ukuran slide untuk keperluan

banner/flyer 

Sesi 4 – Praktek Mandiri dan Feedback

• Menerapkan skill yang diajarkan dalam tugas
individual

• Feedback dari Trainer



Training Online : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) per Batch
Training Offline : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Per Batch 
Durasi 2 (dua) hari training.
Maksimal peserta 25 orang per batch.
Sudah termasuk pajak untuk perusahaan Non PKP.

Fasilitas: 
1. Fee trainer.
2. Akun zoom cloud meeting premium.
3. Materi dan hand out training (format PDF).
4. Sertifikat (E-Certificate) training.

Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:

• Presentasi, bedah kasus video, diskusi & sharing. 
• Penugasan individu dipandu trainer langkah demi langkah dengan framework dan tools praktis.
• Praktek coaching & mentoring berpasangan.
• In depth individual feedback dari trainer berdasar penampilan peserta.
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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.
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Erick Mulyana Saputra adalah desainer dan trainer utama Presenta Edu sejak tahun 2018. Erick adalah
salah satu Microsoft PowerPoint Expert di Indonesia.
Ia adalah perancang template best seller “Smart Presentation Pro” dan telah membawakan beberapa
training offline maupun online buat beberapa perusahaan & lembaga nasional.

Saat ini Erick mengajar full time di salah satu sekolah vokasional di Bandung dan terus mengejar
mimpinya menjadi visual desainer kelas dunia dengan terlibat aktif dalam komunitas-komunitas
designer online lintas bidang industri dan negara.
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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/

