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Presentasi Memukau Penting di Dunia Bisnis 

 

 

“Presentations are the most amazing persuasion tool 

available in organizations today.”   

Nancy Duarte – Presentation Expert and Principal of Duarte Design 

 

Membuat dan membawakan presentasi bisnis yang efektif sekaligus menarik menjadi 

tantangan buat banyak profesional. 

Kebanyakan training presentasi yang ada saat ini masih berfokus pada aspek delivery saja. 

Atau ada juga training yang membahas aspek teknis powerpoint namun tanpa mengajarkan 

secara khusus bagaimana melakukan visualisasi data dalam konteks bisnis. 

Untuk membantu Anda dan tim dalam membuat dan membawakan presentasi bisnis yang 

lebih efektif dan powerful kami dari PT Presenta Edukreasi Nusantara (Presentasi.net) 

menawarkan program Training Presentasi Memukau for Business Professional. 

Anda akan belajar bagaimana menyampaikan presentasi bisnis dengan visualisasi yang 

menarik, efektif, sekaligus penyampaian yang meyakinkan. 
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Presentasi Anda & Tim tidak akan sama lagi seperti 

sebelumnya 

 

Dalam training intensif selama 2 hari, Anda dan tim akan menguasai teknik pembuatan 

slide bisnis dengan cepat dan mudah sekaligus menerapkan teknik delivery efektif agar 

mampu membawakan presentasi bisnis dengan lebih nyaman, percaya diri sekaligus 

meyakinkan. 

Dalam training ini kami akan mengajarkan keterampilan presentasi yang solid, praktis dan 

relevan sehingga Anda dan tim akan mampu: 

 Membuat slide bisnis yang menarik dalam waktu singkat. 

 Menata ide, laporan dan rekomendasi ke dalam presentasi bisnis. 

 Menentukan gambar, tabel, diagram dan grafik bisnis secara tepat. 

 Menyajikan data, informasi dan proses bisnis menjadi mudah dimengerti. 

 Mengatasi rasa takut berbicara di depan umum.  

 Meningkatkan kepercayaan diri dalam presentasi. 

 Membawakan presentasi bisnis dengan efektif dan meyakinkan sehingga sanggup 

berkontribusi positif terhadap kesuksesan bisnis perusahaan. 
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Target Peserta 

Eksekutif, Profesional, Manager, Staf dalam fungsi HR, Training, Keuangan, Sales, 

Marketing, Strategic Planning, Business Development, Corporate Secretary, Public 

Relations, Manufacturing, serta karyawan potensial dari fungsi lainnya yang ingin 

meningkatkan skill membuat dan membawakan presentasi bisnis dengan efektif dan 

powerful. 

Kombinasi tepat antara teori dan praktek 

 

Training diselenggarakan dengan metode presentasi, diskusi kasus bisnis, demonstrasi 

pembuatan slide, demonstrasi visualisasi data, dan praktek membawakan presentasi bisnis 

oleh peserta.  

 

 

Waktu Pelaksanaan In House Training 

Hari/Tanggal : Tentative (sesuai kebutuhan organisasi Anda) 

Tempat : Tentative (sesuai kebutuhan organisasi Anda) 

Waktu : Pukul 08:30 - 16:30 

Jumlah Peserta : Maksimal 30 orang per kelas 
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Biaya Investasi 

Rp. 50.000.000 (excluding tax) untuk maksimal 25 orang per kelas. 

Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Casablanca No: 124-00-0719728-9 

a.n PT Presenta Edukreasi Nusantara 

 

Biaya ini sudah termasuk: 

 Fee trainer 

 Transportasi trainer dan asisten (Jabodetabek) 

 Perlengkapan, hand out dan materi training 

 Sertifikat training 

 Souvenir training (USB, Buku Presentasi Memukau) 

 Akses seumur hidup ke Member Area Alumni Training di website Presentasi.net 

untuk peserta 

 

Biaya ini tidak termasuk: 

 Tempat dan konsumsi training buat peserta 

 Transportasi dan akomodasi menginap buat trainer dan asisten di luar kota 

 

Bonus Khusus Member Area Alumni Training 

Dapatkan bonus spesial Member Area Alumni Training di website presentasi.net untuk 

Anda dan tim.  

Dengan metode e-learning yang revolusioner, kami memastikan proses pembelajaran 

berkelanjutan yang menjamin keberlangsungan skills transfer pada seluruh peserta setelah 

training berakhir. 

Anda dan Tim akan mendapatkan update gratis berkala seumur hidup berupa panduan 

lengkap & video tutorial membuat dan membawakan presentasi bisnis, contoh-contoh 

slide, kumpulan gambar royalty free dan berbagai materi kelas dunia lainnya. 
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Contoh Kasus Akan Disesuaikan dengan Bidang 

Industri Anda 

Kami percaya sebuah training yang baik memerlukan contoh kasus yang relevan sesuai 

bidang industri para peserta. Untuk itu, contoh slide, analisa kasus, dan visualisasi data 

akan kami sesuaikan dengan bidang industri Anda. Bahkan kami akan membahas contoh 

slide dan presentasi yang biasa Anda gunakan. 

Training ini juga dapat kami bawakan dalam bahasa Inggris (untuk perusahaan 

multinasional) atau dwi bahasa Indonesia dan Inggris sesuai kebutuhan Anda. 
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Perusahaan yang Telah Bekerjasama Dengan Kami 

       

         

      

   

Testimoni Peserta 

Pelatihan ini bagus sekali dan sangat menjanjikan. Teman-teman ternyata bisa 

menerapkannya cepat sekali. Saya yakin teman-teman di Direktorat Jenderal 

Pajak bakal menerapkannya dalam presentasi mereka kepada para wajib pajak 

dan para penyuluh di lapangan dengan lebih baik lagi. Ini adalah pelatihan yang 

cepat, tepat dan mantap. Saya ucapkan terima kasih kepada instruktur. Bravo 

dan sukses selalu.  

Dadi Gunadi -  Dit. P2 Humas DJP (Direktorat Jenderal Pajak)  

 

Saya telah menjalani Training Presentasi  Memukau yang diselenggarakan 

Presentasi.net. Dan saya merasakan wawasan saya bertambah mengenai bagaimana 

teknik presentasi yang inspiratif. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Noer & Tim. 

Luar Biasa. 

Nikita Rahayu - PT Bank Central Asia (BCA) 

 

Training Presentasi Memukau ini sangat menarik buat saya. Secara pribadi saya 

tertarik dengan presentasi dan tidak memiliki masalah dalam public speaking. 

Namun, dalam hal visual dan bagaimana membuat slide yang baik saya masih 

memiliki kekurangan. Oleh karena itu, berkat Training dari Pak Muhammad 

Noer saya jadi tahu bagaimana membuat presentasi yang visual dan simpel 

sehingga audiens mudah mengerti pesan-pesan kita. Terima kasih buat Pak 

Muhammad Noer dan tim Presentasi.net 

Cinantyan Punjung Prapatti - Sari Husada - Danone Group  
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Trainer Profesional yang Ahli di Bidangnya 

Pastikan perusahaan Anda mendapatkan in house training presentasi berkualitas dari 

ahlinya. 

 

Training akan dibawakan langsung oleh Muhammad Noer, seorang pakar di bidang 

presentasi bisnis. Website Presentasi.net yang didirikannya telah menjadi website referensi 

presentasi nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 30.000 subscriber aktif. 

Buku “Presentasi Memukau” yang ditulisnya telah menjadi 

rujukan penting bagi ribuan profesional di Indonesia. 

Muhammad Noer 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 buat Divisi Sales 

Global Unilever di Singapura. 

Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx Jakarta, sebuah 

forum yang menampilkan pembicara inspiratif Indonesia dari 

berbagai bidang keahlian. 

Hubungi Kami Untuk Membantu Anda 

Untuk pelaksanaan training, silakan hubungi tim kami: 

Bapak Amar Widiyanto, Manajer Operasional 

PT PRESENTA EDUKREASI NUSANTARA (Presentasi.net) 

Telp: (021) 2963 6731 Fax: (021) 2960 8097 HP: 0821 259 70455   

Email: support@presentasi.net 

mailto:support@presentasi.net
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Galeri In House Training di Berbagai Perusahaan 
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Silabus Training  

Hari ke-1: Mendesain Presentasi Bisnis yang Efektif & Powerful 

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 Bisnis yang Visual, Efektif & Powerful 

 Membedakan data dengan informasi 

 Memecah informasi kompleks menjadi lebih sederhana dan berharga 

 Menghilangkan noise dan menyampaikan esensi di balik data 

 Membuat gagasan bisnis tampil menarik secara visual 

 Mengganti bullet point menjadi gambar visual dan kata kunci  

 Menciptakan kontras untuk memberikan penekanan informasi utama 

 Visualisasi data, informasi, dan proses bisnis sehingga mudah dipahami 

 Menggunakan grafik dengan tepat sesuai karakteristik data 

 Menjelaskan definisi dan peraturan dengan cara yang menarik  

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

 

Sesi 3: Demonstrasi ilmu “Powerpoint Ninja” untuk pembuatan slide bisnis 

yang mudah, cepat dan profesional 

 Maksimalisasi Google untuk pencarian gambar High Definition dan font unik 

 Mengolah dan menata gambar agar tampil profesional 

 Menerapkan clean design untuk grafik, tabel dan diagram yang jernih  

 Membuat dan memadukan animasi, suara dan video yang interaktif 

 

Sesi 4: Praktek desain presentasi yang efektif dan powerful 

 Peserta secara kelompok mempraktekkan killer tips & trik yang diajarkan untuk 

membuat slide bisnis dipandu oleh instruktur 

Hari Ke-2: Membawakan Presentasi yang Efektif dan Meyakinkan 
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Sesi 5: Menguasai Aspek Utama Penyampaian Presentasi yang Meyakinkan 

 Menerapkan teknik opening presentasi untuk menarik perhatian audiens 

 Membuka presentasi dengan data dan statistik yang mencengangkan 

 Membuka presentasi dengan cerita yang menggugah dan relevan 

 Menerapkan teknik closing yang mampu mengajak audiens bertindak 

 Menyusun materi penutupan yang kuat dan dikenang audiens 

 Membuat call to action yang menggerakkan audiens mengambil keputusan   

 Memperbaiki bahasa verbal untuk pesan yang jelas dan jernih  

 Menciptakan proyeksi suara yang percaya diri, dinamis dan antusias 

 Mengatur tempo dan jeda untuk menciptakan momentum  

 Memperbaiki bahasa non verbal untuk impresi yang lebih profesional 

 Menampilkan sikap tubuh dan gesture yang efektif untuk menekankan pesan 

 Menggunakan kontak mata untuk menciptakan kredibilitas dan trust 

 

Sesi 6: Membangun Mindset Sukses Dalam Presentasi Bisnis 

 Membangun kepercayaan diri dan mental positif dalam presentasi 

 Menghilangkan grogi dan mengatasi ketakutan berbicara di depan umum 

 Mempraktekkan teknik relaksasi sederhana dan power posing 

 Menyampaikan ide, rekomendasi, laporan dengan jelas dan persuasif 

 Mengelola pertanyaan sulit dan menangani keberatan audiens 

 

Sesi 7: Praktek Membawakan Presentasi Bisnis yang Efektif dan Meyakinkan  

 Peserta perwakilan kelompok menyampaikan presentasi di hadapan kelas 

 Diskusi antar peserta menggunakan teknik yang sudah diajarkan 

 Evaluasi dan rekomendasi oleh instruktur  

 

Sesi 8: Penutup 

 Ringkasan materi selama dua hari dan poin penting buat peserta 

Contoh Slide Adaptasi Berbagai Industri 
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Contoh Before After  

Untuk Menjadikan Slide Lebih Efektif 
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