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Proposal Training Presentasi Memukau 

Latar Belakang 

 
 

 
 

Membuat presentasi yang efektif sekaligus menarik menjadi tantangan buat banyak 

orang. Sebagai seorang ahli di bidangnya, tak jarang seorang presenter 

memaksakan memasukkan seluruh informasi ke dalam slide presentasi. Akibatnya 

slide yang ditampilkan menjadi begitu rumit dan sulit dipahami audiens dengan 

cepat. 

 

Sebenarnya membuat slide yang efektif dan menarik tidaklah sesulit yang 

dibayangkan banyak orang. Tanpa desain yang terlalu rumit, seorang presenter 

tetap dapat membuat slide yang baik, fokus, dan powerful. Slide yang cepat 

dipahami oleh audiens sekaligus menggugah emosi mereka untuk menyimpulkan, 

menyetujui dan kemudian mengambil keputusan atau menindaklanjutinya. 

 

Guna memenuhi kebutuhan profesional, pegawai, karyawan dan mereka yang 

seringkali mendapatkan tugas menyusun dan membawakan presentasi kepada 

audiens internal maupun eksternal di perusahaan ataupun instansi, lembaga dan 

organisasi lainnya, kami dari Presentasi.net mengajukan rencana program training 

publik satu hari yang merupakan kombinasi antara class room training dan semi 

workshop. 
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Target Peserta 
 

Para Profesional, Pegawai & Karyawan dari berbagai level yang ingin meningkatkan 

keterampilan presentasi. 

 

Hasil yang Ingin Dicapai 

Peserta memahami bagaimana membuat slide presentasi yang menarik, efektif dan 

powerful sekaligus sanggup membawakannya dengan percaya diri dan meyakinkan. 

 

Tujuan operasional training yang ingin dicapai adalah agar peserta: 

 Memahami konsep presentasi yang efektif dan powerful 

 Mampu menuangkan dan menata ide,  gagasan, dan/ atau informasi ke 

dalam slide presentasi 

 Mampu merancang slide presentasi dengan tampilan visual yang baik 

 Menguasai beberapa killer skills powerpoint yang mudah untuk membuat 

slide presentasi bisnis dengan lebih efisien dan cepat 

 Mampu membawakan presentasi dengan baik, percaya diri dan meyakinkan 

 

Waktu Pelaksanaan Training 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 19 September 2015 

Tempat : Hotel Millennium –  Kebon Sirih –  Jakarta  

Waktu   : Pukul 08:15 – 17:00 

 

Metode Training 
Training ini diselenggarakan dengan metode presentasi, sharing & diskusi, demo 

ataupun praktek oleh peserta. Training ini akan dibawakan dan dipandu langsung 

oleh Bpk. Muhammad Noer, pendiri Presentasi.net 
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Silabus Training 

Sesi 1: Konsep Presentasi yang Baik 

 Memahami Presentasi yang Baik dan Memukau 

 Mengenali dan Menganalisa Audiens 

 Merancang Konten yang Baik dan Terstruktur 

 

Sesi 2: Menciptakan Slide yang Visual, Efektif dan Powerful 

 Konsep Presentasi Bisnis yang Efektif dan Powerful 

 Membedakan antara data dengan informasi 

 Memecah informasi kompleks menjadi lebih sederhana dan berharga 

 Membuat judul slide yang efektif 

 Mengetahui fungsi animasi sebagai penguat pesan dan bukan dekorasi 

 Menciptakan kontras untuk memberikan penekanan informasi utama 

 Menjelaskan cara menyederhanakan slide presentasi 

o Menyiasati bullet point 

o Meringkas dan menampilkan definisi 

o Menjelaskan dan memvisualkan peraturan 

o Memvisualisasikan proses, tahapan dan langkah 

o Menyederhanakan angka 

o Menyederhankan grafik, diagram dan tabel 

 Membedah contoh kasus slide bisnis yang baik (before-after) 

 

Sesi 3: Optimasi Gambar dan Praktek Desain Presentasi yang Baik 

 Tips optimasi gambar yang cepat dan mudah 

 Tips optimasi tabel dan grafik 

 Praktek desain presentasi yang efektif dan powerful 

 

Sesi 4: Membawakan Presentasi yang Efektif dan Meyakinkan  

 Memperbaiki bahasa verbal 

 Memperbaiki bahasa non verbal 

 Membangun kepercayaan diri dan mindset sukses presentasi 

 Praktek membawakan presentasi bisnis yang efektif dan meyakinkan  
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Biaya Investasi 
Biaya investasi training publik satu hari yang kami tawarkan adalah: 

 

Rp. 1.500.000,-  (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta untuk pembayaran 

early bird sampai tanggal 16 September 2015. 

 

Atau Rp. 1.800.000,-  (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per peserta untuk 

pembayaran setelah tanggal 16 September 2015. 

 

Fasilitas untuk Peserta: 

1. Fasilitas full day meeting di hotel bintang 4 

2. Hand out dan materi training 

3. Sertifikat training 

4. Akses ke Member Area Alumni Training di website presentasi.net 

 

Rekening Pembayaran 
 

Transfer Bank MANDIRI Cabang: KCP Jakarta Pasar Minggu 

No. Rekening: 124-00-0601176-2 

Atas Nama: Muhammad Noer 

 

Portofolio Klien Presentasi.net 
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Sekilas Informasi Mengenai Trainer 

 
 

Muhammad Noer, praktisi di bidang presentasi yang lahir di Medan, 9 November 

1979.  Website Presentasi.net yang didirikannya telah menjadi website referensi 

presentasi nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 27.000 subscriber aktif. 

 

Dia sering mempersiapkan dan memberikan presentasi dalam tugasnya sebagai 

praktisi Human Resources lintas negara. Dia juga diundang sebagai pembicara oleh 

berbagai organisasi dan perusahaan untuk berbagi ilmu terkait bidang sumber daya 

manusia, knowledge management dan learning organisation. 

 

Beberapa sharing yang pernah dia sampaikan diantaranya buat Bank Indonesia, 

Himpunan Pengelola Sumber Daya Manusia Indonesia, Human Resources Open 

Sources, ITS Surabaya, dan Universitas Indonesia. Muhammad Noer juga 

merupakan salah satu pembicara di TEDx Jakarta, sebuah forum yang menampilkan 

pembicara inspiratif Indonesia dari berbagai bidang keahlian.  

 

Kontak 

Amar Widiyanto  
Manager Operasional Presentasi.net  

HP: 082125970455  -  Pin BB: 742B5954 

Kantor: Level 38, Tower A, Kota Kasablanka  

Jl. Casablanca Raya Kav 88  Jakarta 12870 

Telepon: +62 21 2963 6731 Fax: +62 21 2963 8088 

Email: support@presentasi.net Website: www.presentasi.net 

http://www.presentasi.net/
mailto:support@presentasi.net
http://www.presentasi.net/


 

6 

 

Proposal Training Presentasi Memukau 

  

FORMULIR 

PENDAFTARAN 

Hotel Millennium – Kebon Sirih – Jakarta, 19 September 2015 

TRAINING RESENTASI MEMUKAU 

Nama   :  

Alamat   :  

No. Telp :  

Email :  

Perusahaan :  

Jenis Kelamin :  

Jabatan : 

L P 

 

 

 

Catatan: 
• Pembayaran melalui transfer bank paling lambat 

adalah 3 hari sebelum acara.  

• Konnfirmasikan pembayaran ke tim support 

presentasi.net melalui telepon atau email ke 

support@presentasi.net 

• Kami akan mengirimkan undangan & informasi 

training ke email peserta setelah pembayaran 

terverifikasi 

• Keterangan lengkap tentang training ini dapat dilihat 

di http://www.presentasi.net/training/. 

Peserta Training,  

(___________________) 

___________, ____________2015 

Email: support@presentasi.net       SMS/WA: +62 821 25970455        BB: 742B5954 

mailto:support@presentasi.net
mailto:support@presentasi.net
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