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 Tidak ada kata lain yang patut saya haturkan 

selain mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya 

sehingga On That Point Institute of Artistic 

Speaking dapat berkembang dengan pesat di 

usianya yang masih terbilang cukup belia. Saat 

ini, On That Point telah banyak membantu 

institusi pendidikan, perusahaan komersial, dan 

pemerintahan dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi. 

Sejalan dengan visi dan misi kami yaitu, 

“Empowering the voice of ideas with mind and 

heart.” On That Point selalu berkomitmen untuk 
mengembangkan keterampilan setiap individu 

dengan Artistic Speaking. Artistic Speaking 

adalah tata cara bicara dengan tulus dan 

penghayatan yang disertai dengan strategi 

berbicara yang didasari oleh logika dan 

kreativitas yang disampaikan dalam konteks 

mutualisme. Artistic Speaking merupakan 

praktik berbicara yang dapat diterapkan oleh 

semua individu. 

Selain itu, Artistic Speaking memadukan empat 

(4) cabang keterampilan berbicara – Debat, 

Broadcasting, Diplomasi dan Story Telling. 

Semua pendekatan ini tidak bertujuan untuk 

mempengaruhi, namun untuk menginspirasi 

tiap-tiap permasalahan dan aktivitas yang 

memerlukan keterampilan berbicara.  

 

Dengan Hormat, 

 

Bryan Gunawan 

Direktur Utama  
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ABOUT US 
Berdiri 25 Juli 2009, On That Point melebarkan sayap 

dari pengajar debat parlementer di sekolah dan 

universitas menjadi entitas spesialis komunikasi yang 

menggabungkan empat kanal komunikasi –Debat, 

Broadcasting, Diplomasi, dan Storytelling– untuk 

meningkatkan potensi individu, baik secara pribadi 

maupun professional. 

 

On That Point yakin berkomunikasi bukan hanya mengenai cara 

seseorang menyampaikan tujuannya, tetapi juga merupakan salah satu 

cara mewujudkan kebebasan berekspresi. Dinaungi oleh konsep Artistic 

Speaking, On That Point mendukung nilai berkomunikasi sebagai salah 

satu cara menginspirasi orang lain, untuk menjembatani keinginan besar 

seseorang, dan terlibat dalam pembangunan negara sebagai bagian dari 

bangsa. 

 

Visi dan Misi 

Empowering voice of ideas with mind and heart 

 

Sejarah Perusahaan 

2009 25 juli 2009, didirikan di Jakarta dengan nama On That Point 

Coaching 
2012 On That Point Coaching tumbuh dan berganti nama 

menjadi On That Point Debate and Public Speaking Institute 

2013 untuk mengakomodasi perubahan, berganti nama lagi 

menjadi On That Point Institute of Artistic Speaking 
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Identitas Kita 

 
Indentitas dari On That Point Institute of Artistic Speaking adalah “The 

Empowering Minds” (dalam bahasa indonesia berarti “pikiran yang saling 
memperkuat”), merupakan gabungan dari balon bicara yang membentuk 

bunga, terinspirasi dari konsep saling membantu. Logo ini merupakan 

penggambaran bahwa kami percaya tiap pemikiran dapat memperkuat 

satu sama lain melalui kebebasan berekspresi demokratis. Balon bicara 

memiliki 5 warna berbeda untuk menyatakan perbedaan cara berpikir, 

saling tergabung satu sama lain dan menghasilkan warna berbeda, 

menunjukkan bahwa pendapat yang berbeda dapat menciptakan ide yang 

baru. Selain itu, tiap warna mewakili nilai-nilai perusahaan kami, S-M-I-L-

E, antara lain: 

 



4 

 

PROGRAM 
 

 

On That Point menawarkan 10 jasa konsultasi dan 

pelatihan untuk apapun kebutuhan institusi anda, 

antara lain: 
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Pengembangan Kapasitas Pejabat Publik 

Latihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 

Meningkatkan fungsi 
pelayanan  publik melalui 
kejelasan penyampaian 
informasi dan penerimaan 
umpan balik yang konstruktif.  

 

Pengembangan hirarki 
internal kepegawai-negerian 
untuk kelancaran fungsi 
departemen  dan 
kepemerintahan. 
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Lokakarya Penulisan 

Tulisan masih tetap menjadi sumber 
komunikasi yang utama, tetapi terlalu 
banyak tulisan juga membingungkan. 
Program ini dibuat untuk dapat menuangan 
apa yang ada di pikiran menjadi suatu 
karya tulis yang mudah dimengerti.  

 

Akademi Negosiator (AKTOR) 

Akademi Negosiator: Mengelola Kepentingan 

Bersama 

Koordinasi baik antar lembaga pemerintahan, 
maupun kepada pihak luar negeri membutuhkan 
kemampuan negosiasi dan diplomasi yang baik. 
Program ini dibuat untuk meningkatkan 
kemampuan persuasi dan pemikiran kritis. 

Pengelolaan Arus Informasi Publik 

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang 
besar memiliki konsekuensi terhadap 
banyaknya arus informasi yang masuk dan 
saling berkaitan. Program ini dibuat 
untuk  menganalisa, memahami, dan 
memberikan umpan balik yang sesuai 
kepada setiap informasi yang diproses 

 

Setiap orang punya kreativitas 
tersendiri. Program ini ditujukan untuk 
dapat menemukan potensi 
kreativitas dalam diri setiap orang dan 
mengembangkan potensi tersebut. 

 

Pengembangan Kreativitas Pejabat 
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 Lokakarya Penulisan & Penyampaian Pidato 

Program untuk mengkomposisi 
pidato agar dapat menarik dan 
diminati oleh para pendengar 
dan agar pesan yang disampaikan 
tercapai sesuai tujuan.  

Diklat Pengembangan Pelatih 

Belajar adalah sebuah perjalanan 
yang tak pernah berhenti. Program 
ini ditujukan agar para pelatih dapat 
mengasah aspirasi mengajar 
mereka serta memperbaharui cara 
mengajar mereka. 

Outbond Komunikasi & Kerjasama Tim 

Tema: Menembus Cakrawala! 

Program untuk mengembangkan 

komunikasi diri dan kerjasama tim melalui 

seminar dan permainan interaktif.  

 

Jasa Konsultasi Medium Komunikasi 

Program dengan format, durasi dan isi 
yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Tersedia jasa untuk format 
acara seperti seminar, lokakarya diskusi 
publik, kompetisi, simulasi, dkk dengan 
sasaran peserta seperti sekolah, 
universitas, khalayak ramai, dkk. 

 



Aksi Kita 
 

Sejak 2009, On That Point telah berkolaborasi dengan lebih dari 150 institusi 

dari seluruh Indonesia. Berikut adalah ringkasan dari pengalaman-pengalaman 

kolaborasi kami dengan para mitra bisnis:  

 

 

 

Mitra Bisnis 
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Free one. Free others. 
 

 

 

  

Sesuai dengan visi dan misi On That Point, kami ingin 

terus dapat menginspirasi dan memotivasi individu 

untuk melakukan kebebasan berekspresi yang 

bertanggung jawab, dimanapun mereka berada dan 

apapun latar belakang mereka. On That Point mungkin 

bukan yang terbaik, tetapi berbagi adalah salah satu 

misi yang kita miliki. 

Dengan semangat ini, On That Point peduli pada 

perkembangan pendidikan di Indonesia. Kami 

menyadari bahwa saat ini, sulit bagi para siswa untuk 

mendapatkan pendidikan yang juga mengajarkan 

keterampilan yang dapat diterapkan dan digunakan 

untuk bersaing dalam dunia kerja. Oleh karena itu, On 

That Point berkomitmen untuk menyumbangka 

sebagian pemasukan perusahaan untuk subsidi 

program pengembangan keterampilan seluruh 

Indonesia. 

  

 
Hubungi Kami: 
Menara Rajawali Level 7-1 

Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung  

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 

W: www.otpinstitute.com | E: bd@otpinstitute.com | T: +62 21 7056 4869  
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