PROPOSAL TRAINING

TRAIN THE TRAINER
IN HOUSE TRAINING

How to prepare, design and deliver training
that will grow people in your organization
PT PRESENTA EDUKREASI NUSANTARA
Commercial Ciganjur Express Jl. M. Kahfi I No. 90 E Ciganjur Jakarta Selatan 12630
Telp: (021) 4016 1717 Fax: (021) 2960 8097 HP/WA: 0811 1880 84 (silakan klik)
Website: http://presenta.co.id

Email: putri@presenta.co.id

Merancang, Mendesain dan
Membawakan Training Itu Sulit
(jika Anda tidak tahu caranya)
Menjadi seorang trainer handal tidaklah mudah. Dibutuhkan tools, tips
dan teknik yang tepat untuk bisa mewujudkannya.
Jika seorang trainer tidak pernah dibekali skill untuk merancang,
mendesain dan membawakan training, maka kemungkinan hal-hal inilah
yang akan terjadi
➢ Ada sekian banyak waktu, tenaga dan biaya terbuang percuma hanya
karena pelaksanaan training yang kurang efektif
➢ Staff perusahaan mengeluh setiap kali harus menghadiri training yang
membosankan, tidak jelas, dan merasa tidak mendapat apa-apa
➢ Proses transfer kemampuan dan skill tidak berjalan maksimal
sehingga banyak karyawan yang kurang kompeten

Jika hal ini berlangsung berlarut-larut maka bisa-bisa kinerja organisasi
akan terganggu. Banyak proses terhambat, profit menurun serta banyak
komplain karena karyawan yang kurang cakap dalam melakukan tugasnya.
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Jangan Biarkan Hal Tersebut Terjadi di
Organisasi Anda. Berikut Solusinya
Seorang internal trainer perlu dibekali dengan tools, tips dan teknik yang
sudah terbukti. Jangan biarkan mereka harus menebak-nebak sendiri
dalam gelap metode training mana yang paling tepat.

Train the Trainer adalah program yang sesuai untuk menjawab
permasalahan ini. Program ini didesain dari hasil riset, pengetahuan dan
pengalaman pribadi kami yang sudah menyelanggarakan ratusan training
baik publik maupun in-house.

Dapatkan insider secrets dari merancang, mendesain dan membawakan
training yang selama ini kami praktekkan sendiri dalam training yang kami
adakan.
Simak detil manfaat, materi, dan roadmap pembelajaran di halaman
berikutnya.
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Kini Anda Tidak Perlu Menebak-Nebak
Lagi Cara Menjadi Seorang Trainer Handal

TRAIN THE TRAINER
IN HOUSE TRAINING
How to prepare, design and deliver training
that will grow people in your organization
Train the Trainer adalah training in-house berdurasi tiga hari penuh
yang membahas tuntas tentang tools, tips dan teknik jitu menjadi
seorang trainer unggulan.
Program ini membahas runtut tiga skill utama trainer handal yaitu:
• Content: Menyusun Materi dan Modul Training
• Design: Mendesain tools, peralatan dan layout training yang
dibutuhkan
• Delivery: Membawakan Training yang menarik dan memikat
Menggunakan format workshop di mana peserta akan mendapat
banyak kesempatan untuk praktek dan menerima feedback atas
performa mereka.
Materi juga akan disampaikan dengan kombinasi lecture, games, story,
role play dan diskusi. Hal ini akan membuat suasana pelatihan menjadi
menyenangkan sekaligus mampu membawa perubahan.
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Inilah Manfaat Yang Didapat oleh Peserta

CLEAR

CONFIDENT

Mampu merancang
training yang jelas dan
mudah dipahami

Percaya diri karena
menguasai tools &
teknik yang tepat

FUN

COMPETENT

Membawakan training
dengan menarik &
tidak membosankan

Kompeten dan
mampu mentransfer
keahliannya

Sehingga Organisasi & Perusahaan Akan..

Punya sumber daya
yang kompeten dan
terlatih

Skill karyawan
merata tanpa ada
gap yang besar
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Proses lancar &
pelanggan yang
puas

Target Peserta
Internal trainer perusahaan, HRD, Manager, Supervisor atau siapapun di
perusahaan/organisasi yang bertugas untuk memberikan dan
membagikan pengetahuan dan keahlian mereka.

Metodologi

Training dilaksanakan dengan metode presentasi, diskusi, role play,
games dan praktek dari para peserta. Hal ini akan membuat
pembelajaran lebih bervariasi dan mengena.

Waktu Pelaksanaan In House Training
Hari / Tanggal
Tempat
Durasi & Waktu
Jumlah peserta

: Tentative (sesuai kebutuhan organisasi Anda)
: Tentative (sesuai kebutuhan organisasi Anda)
: Online 5 Jam (Tiga hari)
Offline 7 Jam (Tiga hari)
: 15-20 orang per kelas (maksimal)
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Modul Hari 1 : Merancang CONTENT/
Materi Training yang Simpel dan Menarik
SESI #1: Introduction & Roadmap
Di sesi ini peserta akan mempelajari apa sebenarnya esensi sebuah training, skill
apa saja yang dibutuhkan dan peta pembelajaran
➢ Perkenalan program, trainer dan peserta
➢ Definisi training & tiga skill krusial seorang trainer
➢ Roadmap/garis pembelajaran selama tiga hari program

SESI #2: Merancang Framework Training
yang Simpel, Mudah Dipahami & Diikuti
Peserta akan mempelajari bagaimana merancang modul pembelajaran dari
sebuah training yang simpel dan mudah dipahami peserta
➢ Menentukan garis-garis besar modul pembelajaran training
➢ Perancangan manajemen waktu sebuah training efektif

SESI #3: Mengetahui dan Menerapkan
Metode Pembelajaran Training – Part #1
Trainer tidak hanya berbicara & menyampaikan materi, akan tetapi juga mampu
melihatkan peserta. Dapatkan metode–metode pembelajarannya di sesi ini:
➢ Teknik ice breaking
➢ Trainer as a facilitator – teknik fasilitasi
➢ Teknik lecture dan seni menjelaskan sesuatu

SESI #4: Mengetahui dan Menerapkan
Metode Pembelajaran Training – Part #2
➢ Teknik menggunakan simulasi dan role play
➢ Merancang games sebagai media pembalajaran
➢ Menggunakan praktek & studi kasus untuk sebagai media pembelajaran
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Modul Hari 2 : DESIGN – Mendesain Alat
Bantu & Peralatan Pendukung Training
SESI #5: Mempersiapkan Training Need Analysis
Training yang baik adalah training yang mampu menjawab kebutuhan dan
permasalahan serta relevan dengan situasi dan kondisi yang dialami peserta.
➢ Proses perancangan (desain) training - Training Need Analysis (TNA)
➢ Mengetahui metode mengenali audiens (pre-training) melalui: survey,
riset dan direct interview
➢ Menentukan metode pembelajaran yang tepat berdasar Training Need
Analysis (TNA)

SESI #6: Desain Tools – Tools dan
Perlengkapan Pembantu Training – Part #1
Ketahui dan kuasai tools, perlengkapan dan peralatan
yang akan membantu Anda dalam membawakan sebuah training
➢ Mendesain slide presentasi sebagai visual aids training
➢ Mendesain handout yang memudahkan peserta mengingat isi materi

SESI #7: Desain Tools-Tools dan
Perlengkapan Pembantu Training – Part #2
➢ Teknik menggunakan flip chart sebagai alat bantu
➢ Menggunakan alat peraga dan gimmick untuk menyegarkan
suasana dan memperkuat penerimaan materi

SESI #8: Desain Layout Ruangan
Training yang Efektif
Mengenali berbagai desain layout ruangan
yang ada beserta kelebihan dan kekurangannya
➢ Macam – macam layout ruangan (theatre, class room, U-shape, round table)
➢ Pemilihan layout ruangan yang sesuai tujuan training
➢ Mendesain layout ruangan untuk memaksimalkan interaksi
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Modul Hari 3 : DELIVERY – Membawakan
Training Secara Menarik & Menghibur
SESI #9: Public Speaking for Trainer – Part #1
Pelajari teknik-teknik public speaking yang diperlukan sebagai seorang trainer
yang berkarisma sekaligus menarik dan menghibur
➢ Bahasa tubuh dan penguasaan panggung yang tepat
➢ Menggunakan intonasi suara untuk mempertahankan perhatian
➢ Teknik bercerita (storytelling)

SESI #10: Public Speaking for Trainer
– Part #2
➢ Membangun interaksi dua arah dengan peserta yang harmonis
➢ Teknik – teknik untuk menguasai dan menghadapi audiens
➢ Mengatur energi baik trainer maupun peserta

SESI #11: Teknik Fasilitasi dan
Mengatasi Sesi Tanya Jawab
Pelajari teknik fasilitasi yaitu memberdayakan seluruh peserta sebagai sumber
pembelajaran serta teknik mengatasi sesi tanya jawab pada bagian ini
➢ Menguasai teknik fasilitasi untuk mendorang tiap peserta aktif
➢ Cara mengatur dan menghadapi sesi tanya jawab
➢ Tips-tips menjawab pertanyaan dalam sesi training

SESI #12: Menghadapi Situasi Tak Terduga
& Evaluasi Training
➢ Cara menghadapi hal-hal yang terduga dalam pelaksanaan training
➢ Menyusun evaluasi hasil training
➢ Penutup keseluruhan program
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PROFIL TRAINER
Muhammad Noer adalah pendiri dari Presenta
Edu sekaligus master trainer untuk training
utama di Presenta. Berpengalaman panjang
sebagai trainer untuk organisasi lokal dan
internasional.
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.
Dia berpengalaman mengelola dan talent dan
organisasi untuk Divisi Sales Global Unilever di
Singapura dengan karyawan tersebar di lebih 25
negara serta perubahan organisasi yang cepat.

MUHAMMAD
NOER

Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx
Jakarta, sebuah forum yang menampilkan
pembicara inspiratif Indonesia dari berbagai
bidang keahlian.

Putri Zainur Hayati merupakan Training
Development Manager di Presenta. Memiliki latar
belakang Pendidikan Psikologi dari Universitas
Indonesia, Putri kemudian melanjutkan
Pendidikan S2 di Universitas dan jurusan yang
sama.
Putri memiliki pengalaman panjang sebagai
trainer dan narasumber untuk berbagai Lembaga
lokal maupun internasional, seperti UNFPA, PMI,
Perusahaan Pengelola Aset, IOM, Departemen
Kesehatan, Jaring Kawan, Pemerintah Kota
Depok, dan lain-lain.

Putri Zainur
Hayati

Penggiat berbagai organisasi sosial masyarakat ini
pernah mendapatkan award sebagai Finalist
Wirausaha Muda Mandiri Jabodetabek dan
menjadi narasumber untuk Metro-TV PrimeTalk
Bersama Menristek DIKTI, dan beberapa radio di
Indonesia.
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Biaya Investasi
Rp 75.000.000*,- (Offline)
Rp 60.000.000*,- (Online)
untuk training 3 hari
*Biaya sudah termasuk PPh 23 sebesar 2%
Rekening Bank Mandiri
Cabang Jakarta Casablanca
No: 124-00-0719728-9
a.n PT Presenta Edukreasi Nusantara

Sudah Termasuk
✓
✓
✓
✓
✓

Fee trainer
Transportasi trainer dan asisten (Jabodetabek)
Perlengkapan, handout dan materi training
Sertifikat training
Souvenir training

Biaya Ini Tidak Termasuk
✓ Tempat dan konsumsi training untuk peserta
✓ Transportasi dan akomodasi menginap untuk trainer dan asisten
(jika training diadakan di luar Jabodetabek)
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BERKOLABORASI BERSAMA KAMI
Untuk Menciptakan Perubahan di Organisasi Anda
1

Investasi yang sangat ringan dibandingkan training sejenis
dengan materi kelas dunia.

2

Manfaat jangka panjang dalam berbagai situasi dan lingkungan
baik dalam konteks bisnis maupun non-bisnis.

3

Pengajar yang berpengalaman, kredibel, dan praktisi langsung.
Memberikan konsep dan praktek yang efektif.

4

Materi yang disesuaikan dengan bidang organisasi atau fungsi
Anda dan tim (melalui pre-konsultasi).

5

Training yang mengikuti perkembangan zaman dimana teknologi
dan kultur baru banyak mewarnai pengelolaan perubahan.

Hubungi Kami Untuk Membantu Anda
Untuk pelaksaan training, silahkan hubungi tim kami:
Putri Zainur Hayati, Manajer Marketing
PT. PRESENTA EDUKREASI NUSANTARA (Presenta.co.id)
Telp. (021) 4016 1717 Fax: (021) 2963 8088 HP/WA: 0811 1880 84
Email: putri@presenta.co.id

Proposal Training

11

Galeri Training Online dengan
Berbagai Perusahaan:
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Galeri Training Online dengan
Berbagai Perusahaan:
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Perusahaan yang Telah Bekerjasama
Dengan Kami:

Multinasional

Kementerian dan Instansi Pemerintah

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PT Unilever Indonesia – Head Office
PT Unilever Indonesia – Cikarang Factory
PT Unilever Indonesia – Rungkut Factory
PT Unilever Oleochemical Indonesia – Sei Mangke
Aqua Danone – PT Tirta Investama
Sari Husada Danone – PT Sari Husada

Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan RI
Kementerian Agama RI
Kementerian Tenaga Kerja RI
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

Bank dan Asuransi

Pendidikan

•
•
•
•
•
•

•

Bank Indonesia
Bank BCA
Bank BNI
Asuransi Bumiputra
Asuransi FWD Life
Bank Mega Syariah

•
•
•
•

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Kelas Internasional)
Universitas Indonesia
Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran
Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Gunung
Djati
SMP Lazuardi, Jakarta
Yayasan Prestasi Junior Indonesia

BUMN
•
•

Petrokimia Gresik
Pelindo I
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PT PRESENTA EDUKREASI NUSANTARA
Level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jl. Casablanca Raya Kav 88 Jakarta 12870
Telepon: (021) 4016 1717 Fax: (021) 2960 8097 HP/WA: 0811 1880 84
Website: presenta.co.id Email: putri@presenta.co.id

Training Terbaik dari Presenta
Presentation and Communication
• Presentasi Memukau for Business Professional
• Effective PowerPoint for Business Presentation
• Impactful Communication in the Workplace
• Mastering Public Speaking for Business Leaders
Personal and Professional Development
• Mind Map Applications for Productive Business Professional
• Speed Reading for Smart People
• Excel for Data Analysis and Visual Reporting
Management Transformation
• Change Management Excellence for Managers
• Problem Solving Fundamentals
• Managing Team Effectively
• Operation Excellence Fundamentals
Human Resources
• Human Resources Best Practices in Multinational Company
• Human Resources Fundamentals for Line Manager
• Introduction to Industrial Relations for Line Manager

