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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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Training ini dirancang untuk membantu peserta menguasai skill 
terkini dalam merancang struktur presentasi yang baik, 
mendesain slide dengan PowerPoint secara cepat dan 
membawakan presentasi dengan percaya diri dan meyakinkan. 

Training membahas 3 aspek presentasi efektif (konten, desain, 
delivery) disampaikan secara offline maupun online. Secara
online melalui meeting platform Zoom dan sejenisnya, dengan
metode dan alat training online interaktif.
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Kuasai skill, tips dan trik terkini PowerPoint untuk

membuat slide menarik dan kekinian. Peserta akan

dipandu oleh trainer berpengalaman yang fasih

teknologi dan alat training offline maupun online.

Sebagai salah satu

provider training 

terbaik, Presenta 

mengadopsi metode

training offline/online 

terkini. Training 

didesain khusus

sehingga mudah diikuti

& dipahami serta ramah

pembelajaran bagi

pesertanya.

Program training ini

dirancang khusus

untuk meninggkatkan

skill presentasi. 

Dengan materi yang 

solid, praktis dan teruji, 

peserta akan dibimbing

langkah demi langkah

dengan berbagai

latihan dan praktek. 

Presenta Edu menggunakan alat bantu training interaktif

seperti ice breaking & games, Mentimeter, Google Docs, 

dsb untuk memastikan engagement training  tinggi. 

Dinamis, menarik dan interaktif. 06
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Sesi 1 – Konsep Presentasi yang Baik

• Memahami presentasi yang baik dan 

memukau

• Pemutaran contoh video presentasi yang baik

• Diskusi ciri presenter dan presentasi

memukau

• Mini praktik membawakan presentasi

Sesi 2 – Merancang Konten yang 
Terstruktur

• Mengapa konten terstruktur itu penting?

• Pilihan struktur konten yang mudah dibuat

• Contoh kasus struktur konten yang baik

• Latihan merancang struktur konten yang baik

Sesi 3 – Konsep Slide yang Visual & Efektif

• Prinsip desain slide yang baik dan menarik

• Menyederhanakan data & informasi kompleks

• Menyampaikan esensi di balik data

• Menampilkan gagasan dengan visual yang 

tepat

Sesi 4 – Praktik Desain Presentasi yang 

Visual

• Tips pencarian gambar & icon berkualitas

• Pemilihan dan penggunaan font yang tepat

• Optimasi gambar agar tampil profesional & 

kekinian

• Mendesain slide judul memukau dengan

mudah
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Sesi 1 – Praktik Desain Presentasi
(Lanjutan)

• Tips dan trik membuat slide dengan cepat

• Merapikan table, diagram, grafik dengan cepat

• Basic animation untuk slide yang interaktif

• Feedback desain slide pribadi/ kelompok dari
trainer

Sesi 2 – Membangun Mindset Sukses Dalam 
Presentasi 

• Meningkatkan kepercayaan diri dan mental 
positif dalam presentasi

• Mengatasi ketakutan bicara, demam panggung, 
grogi dan BLANK!

• Mengelola pertanyaan dan menangani audiens
sulit

• Tips presentasi mulus dan minim gangguan
teknis

Sesi 3 – Menguasai Aspek Utama 
Penyampaian Presentasi yang Meyakinkan

• Teknik opening presentasi untuk menarik
perhatian audiens

• Memperkuat bahasa verbal dalam presentasi

• Memperbaiki bahasa non verbal presentasi

• Teknik closing yang menggerakkan audiens
bertindak

Sesi 4 – Praktik Delivery Presentasi dengan
Percaya Diri dan Meyakinkan

• Peserta/ perwakilan kelompok menyampaikan

presentasi

• Diskusi antar peserta

• Evaluasi, feedback dan rekomendasi trainer

• Ringkasan & penutup



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
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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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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/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

