
Training itu Gampang 

 
   
 
 

Tertarik menjadi Trainer professional bidang hardskill? 
Full time atau part time, tetap asyik banget. Berbagi ilmu 
dan pengalaman, punya teman baru, ngobrol dan ketawa 

serta dibayar. Hidup itu indah, bukan? 
 

Dibawakan langsung oleh I Putu Suryanegara, founder 
Access One Indonesia dan Tikki Budiman Oei, senior 

trainer Access One. Hanya 3 jam, tapi bisa jadi membawa 
manfaat 3, 10, atau 20 tahun ke depan untuk Anda.  

 

Apakah GRATIS? 
Sesungguhnya iya, akan tetapi dalam musim pandemic 

covid-19 ini, kami berharap Anda mendonasikan apa saja 
dan berapa saja untuk lembaga donor mana saja atau 

lingkungan Anda. Terserah Anda. Tidak usah 
melaporkannya kepada kami. Anda berbagi, kami senang.   

TFH – Training from Home @zoom 
Eksklusif untuk karyawan dan eks karyawan berusia 40 tahun ke atas. 
Tempat terbatas, segera daftar melalui WA ke Ari 0895 33333 1942 
 

I Putu Suryanegara telah menjadi full time 
trainer professional sejak 2006 (amatir 

sejak 1997), Tikki Budiman Oei menekuni 
training part time professional sejak 

pensiun tahun 2015 (trainer amatir sejak 
2005).    



What will You Get? 

 
   
 
 

TRIPLE BENEFITS 
 

1. Dua sub topik untuk mempersiapkan diri Anda 
menjadi trainer hardskills professional, sesuai dengan 

pengalaman Anda bekerja selama ini.  
A. Training Plan -  Anda akan memperoleh pengetahuan 

praktis yang aplikatif untuk segera menyusun materi 
training Anda.   

B. Training Delivery - Anda akan memiliki catatan 
khusus bagaimana menjalankan training agar lebih 

efektif, sesuai tujuan, dan komunikatif. 
 

2. E-certificate dari Access One Indonesia                               
 

3. Kemungkinan melakukan kerjasama marketing 
(persyaratan berlaku) 

 

Anda diharapkan:  
• Memiliki aplikasi zoom dan akses internet selama program TFH 
• Mendaftar melalui WA ke Ari 0895 33333 1942 (eksklusif untuk karyawan/eks karyawan usia 40+) 
• Wajib membaca materi (akan di email) sebelum online TFH untuk manfaat maksimal 

 

• Struktur Training 

• Materi Training 

Sessi 1-90’ 
Training Plan 

• Kerangka 

• Opening 

• Contents 

• Closing 

Sessi 2 – 90’ 
Training Delivery 

accessONEindonesia.com 


