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

Training ini akan 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.
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Peserta akan dipandu oleh trainer dan fasilitator

berpengalaman. Dengan format workshop peserta

akan banyak melakukan praktek dan penugasan

online maupun offline 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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Sesi 1 – Perkenalan & Roadmap

• Perkenalan program, trainer dan peserta

• Definisi training, prinsip training & ciri trainer 
yang baik

• Roadmap/ peta pembelajaran selama tiga hari
program

• Menetapkan rules dan harapan untuk suasana
training yang interaktif

Sesi 2 – Merancang Training Need Analysis 
yang Simpel, Mudah Dipahami & Diikuti

• Bagaimana melakukan TNA (Analisa
Kebutuhan Training)

• Proses perancangan (desain) training -
Training Need Analysis (TNA)

• Merencanakan materi pembelajaran yang 
tepat berdasar Training Need Analysis (TNA)

Sesi 3 – Menyusun Kerangka Training 
yang Terstruktur
• Faktor-faktor penyusun kerangka training

yang baik

• Praktek pembuatan kerangka training (materi, 
detail materi, waktu, metode dan alat bantu 
training)

• Sharing dan diskusi online dan pemberian
feedback dari trainer

Sesi 4 – Menentukan Metode Training
yang Interaktif dan Menyenangkan
• Mempersiapkan metode interaktif dalam

training

• Mengetahui jenis-jenis metode interaktif yang 
dapat digunakan dalam training

• Metode interaktif training online dan
tantangannya
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Sesi 1 – Membuat Slide Training 
yang Baik
• Mengetahui prinsip slide training yang baik

• Menguasai faktor penyusun slide training 
yang efektif (visual, sederhana dan kontras)

• Demonstrasi pembuatan slide serta tips & trik
dari trainer untuk pembuatan slide yang 
mudah dan efektif

Sesi 2 – Alat Bantu Dinamis dalam Training

• Mengetahui jenis dan waktu penggunaan alat
bantu training

• Teknik menggunakan flip chart & post it 
sebagai alat bantu

• Menggunakan alat peraga dan gimmick untuk
menyegarkan suasana dan memperkuat
penerimaan materi

• Alat bantu training online yang penting

Sesi 3 – Skill Berbicara untuk Trainer

• Menguasai semua masalah seputar aspek
delivery (grogi, pertanyaan sulit dan peserta
sulit)

• Menggunakan teknik opening, closing, verbal 
dan non verbal untuk penguasaan kelas
training

• Tips membawakan training online dan 
berbicara di depan kamera

Sesi 3 – Teknik Fasilitasi Dinamis
dalam Training
• Membangun interaksi dua arah dengan

peserta yang harmonis

• Teknik – teknik untuk menguasai dan 
menghadapi audiens

• Menguasai teknik fasilitasi untuk mendorong
tiap peserta aktif

• Fasilitasi training online dan tantangannya
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Sesi 1 – Praktek Membawakan Training

• Tiap grup mempresentasikan semua materi
yang sudah disusun selama dua hari

• Praktek membawakan training 

• Pemberian feedback dan improvement dari
sesama peserta dan trainer

• Pemilihan peserta terbaik

Sesi 2– Evaluasi & Penutupan
Program Training for Trainers

• Ringkasan materi selama 3 hari dan poin
penting buat peserta

• Mengisi lembar evaluasi training

• Penutup keseluruhan program
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Training online 3 hari Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maksimal 20 orang 
peserta. Durasi training online Maks. 6 jam per hari.

Training offline 3 hari Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima 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 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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