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Baca ini Dahulu!!! 

Buku ini tersedia untuk anda secara GRATIS. 

Silakan memperbanyak dan 

menyebarluaskan buku ini tanpa mengubah 

materi yang terkandung di dalamnya tanpa 

seizin penulis.  
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Cara Praktis Menjual IDE 

Anda Lewat Internet + 

PENAWARAN Yang Tidak 

Bisa DITOLAK, dan PASTI 

UNTUNG 100%. 
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SSeekkaarraanngg!!  
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TENTANG PENULIS 

Assalamu„alaikum Wr. Wb. dan Salam Sukses bagi kita 

semua… Perkenalkan Nama saya Panji Priambudi. 

Saat ini disamping mengerjakan tugas akhir sebagai 

seorang mahasiswa, saya juga aktif menulis di blog 

(blogging). Tujuannya adalah agar saya bisa 

menyalurkan hobi menulis dan tentunya berbagi 

pengetahuan dan wawasan dengan para blogger 

lainnya.  

Terima kasih tak terhingga bagi mentor baik itu di 

dunia nyata maupun dunia maya yang telah banyak 

membantu saya dalam dalam memahami berbagai 

hal dan menambah pengetahuan saya sampai saat ini. 

 

Tak Lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada anda para pembaca 

sekalian atas kesediaan anda mendownload dan membaca e-book ini. 

Ebook ini tidak ada artinya tanpa partisipasi dari anda semua.  

 

Akhirnya, semoga e-book ini bermanfaat bagi anda terutama buat diri 

pribadi penulis. 

 

Penulis, 

 

 

Panji Priambudi 

 

You can contact me at :  

 

Email : rockypanji@gmail.com 

 

  

 

 

 

mailto:rockypanji@gmail.com
http://www.facebook.com/rocky.panji
http://www.twitter.com/awesomepanji


PENGANTAR 

Anda mendapatkan E-book ini setelah berkunjung ke blog pribadi saya di  

www.catatanpanji.wordpress.com . Anggap saja ini adalah Reward saya kepada 

anda yang sudah bersedia berkunjung dan memberikan komentar di blog tersebut. 

 

Seperti yang anda ketahui bahwa bukan rahasia lagi apabila Sebagian besar 

orang ketika melakukan Presentasi di depan audiens ingin diperhatikan dan apa 

yang disampaikannya bisa diingat dan menginspirasi banyak orang. Hal tersebut 

berlaku juga pada audiens dimana mereka ingin melihat Presentasi yang Menarik, 

Fresh dan tentunya TIDAK MEMBOSANKAN.  

Namun kenyataan di lapangan seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Sesi Presentasi yang SEHARUSNYA menjadi sesi yang menyenangkan dan FUN 

menjadi sesi yang MEMBOSANKAN. Hal yang menjadi penyebab utama dari 

masalah tersebut sebenarnya ada pada PRESENTER (Orang yang melakukan 

Presentasi) dan DESAIN SLIDE yang seharusnya menjadi Alat bantu untuk Presentasi 

yang mereka bawakan.  

Dalam Ebook ini akan dibahas BAGAIMANA MEMBUAT PRESENTASI YANG MENARIK 

DAN DIINGAT OLEH PARA AUDIENS yang di dalamnya terdapat Step-Step dalam 

pembuatan Presentasi, tips-tips penting dalam mendesain slide yang akan dipakai 

dalam Presentasi dan tentunya Tips berbicara di depan Audiens. Tak ketinggalan 

juga saya sisipkan Bonus KHUSUS untuk anda serta Rekomendasi pembelajaran agar 

Presentasi anda TIDAK lagi MEMBOSANKAN seperti dulu lagi.  

Saya berharap pada anda untuk BACA, PAHAMI dan PRAKTEKKAN apa yang telah 

anda dapatkan dalam Ebook ini. Hope It Helps For All of You. 

Ok. Guys... let’s get Started to Next Page……   

 

 

 

 

http://www.catatanpanji.wordpress.com/
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STEP – STEP DALAM PEMBUATAN PRESENTASI   

1. PREPARATION (Bagaimana anda mempersiapkan presentasi) 

2. DESIGN (bagaimana cara anda mendesain slide) 

3. DELIVERY ( bagaimana cara anda menyampaikan Presentasi) 

Ketiga Step tersebut akan kita bahas satu persatu disini. So Happy Reading...  

PREPARATION 

Ketika anda berpikir tentang Presentasi yang akan anda bawakan, Sediakan 

waktu untuk melakukan Preparation/Persiapan terlebih dahulu. Preparation disini 

bertujuan untuk mengetahui apa point penting yang benar-benar Anda sampaikan 

nantinya. 

 

Saran dari saya Ketika anda ingin 

melakukan Preparation adalah MATIKAN 

Komputer/Laptop anda dan Pergilah ke 

tempat yang memang benar-benar Sepi 

dan membangkitkan INSPIRASI serta 

IMAJINASI anda. Pikirkan tentang Topik 

Presentasi dan Apa yang ingin Anda 

Katakan. 

 

Pada Tahap ini, Pikirkan tentang Audiens anda… mengapa mereka harus melihat 

dan mendengarkan Presentasi dari anda… Apa yang Mereka ingin tahu dari topic 

Presentasi anda…. Apa Kualifikasi Audiens Anda… Apakah Topik anda memang 

benar-benar baru bagi mereka atau tidak ??? 

 

Setelah itu Kumpulkan dan rancang Ide-ide Kreatif anda di kertas kosong baik itu di 

paper, Sticky notes, atau di Whiteboard. Terserah anda mau pilih yang mana…  Tapi 

yang pasti bisa menyalurkan ide-ide anda dan kumpulkan mereka dalam 1 grup/ 

kelompok. 
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Harap diingat bahwa TIDAK SEMUA ide-ide tersebut dipakai dalam Presentasi Jadi 

Pilih Ide yang memang menjadi INTI dari topic Presentasi anda. 

 

Sebagai ilustrasi…. Jika anda mempunyai waktu 30 detik untuk menjelaskan 

Presentasi anda, Hal penting Apa yang akan Anda sampaikan? 

 

Setelah Ide-ide tersebut disaring/difilter barulah Anda tuliskan lagi pada selembar 

kertas dan kemudian cari materi yang benar-benar mendukung Topik anda dengan 

memperbanyak referensi baik itu dari buku,Koran,Internet atau media-media 

lainnya.  

 

Ok.. Setelah anda mendapatkan Point-point 

penting untuk Topik Presentasi anda maka 

sekarang waktunya untuk kembali ke 

Komputer/laptop kesayangan anda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum lanjut INGAT Point-point penting di bawah ini : 

 Lakukan Step Preparation, Design, dan kemudian Delivery sebagai 

Langkah – langkah awal dalam MEMBUAT PRESENTASI 

 Lakukan Brainstorming dengan mencurahkan dan menuliskan Ide-

ide anda pada media (blank paper, Sticky Notes, White Board) 

 PILIH Ide-ide yang relevan dan Grouping kembali ide-ide tersebut. 

 Perbanyak referensi untuk meningkatkan KREDIBILITAS tentang TOPIK 

Presentasi Anda. 
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DESIGN 

 

Rancangan Presentasi yang bagus berhubungan erat dengan Pesan inti (core 

message) pada tahap Preparation yang telah anda lakukan sebelumnya. Menurut 

saya Slide yang baik adalah Slide yang membantu anda dalam menjelaskan Topik 

Presentasi secara SINGKAT, JELAS dan MUDAH DIPAHAMI oleh para Audiens. 

 

John Medina dalam Bukunya tentang Brain Rules mengemukakan bahwa terdapat 

12 rules dalam Pembelajaran secara efektif. Nah.. dalam hal ini ada beberapa rule 

yang bisa dipakai yaitu : 

 

RULE 1 : Exercise boosts brain power 

RULE 4 : We Don’t Pay Attention to boring things 

RULE 10 : Vision trumps all other senses  

 

Anda Bingung dengan maksud di atas??? 

 

Mari Saya jelaskan… 

 

Rules yang ada di atas dapat membuat Presentasi yang kalian buat menjadi Lebih 

Efektif. 

 

Mengapa begitu??? 

 

Untuk Rule 1  Sebagai contoh : otak kita tidak bisa focus dalam waktu lama, Oleh 

karena itu.. Jika nanti anda melakukan Presentasi, Setiap 10 menit SELINGI dengan 

Menampilkan Video, melakukan diskusi, Lakukan ice-breaking dengan meminta 

para audiens untuk bergerak. Tujuannya adalah agar para audiens TETAP FOKUS 

pada anda. 

 

Well… Anda masih ingat kan dengan apa yang saya katakan tentang mencari 

referensi sebanyak mungkin tentang Topik Presentasi anda??? 
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Untuk Rule 4  Sebagai contoh : Slide yang TERLALU banyak dipenuhi dengan Teks 

akan membuat para Audiens merasa bosan dan TIDAK TERTARIK pada Presentasi 

anda.  

 

Hmmm.. Pernahkah anda mengalami kondisi seperti di atas??? 

 

Untuk Rule 10  Sebagai contoh : Hal-hal yang berbau VISUAL memudahkan kita 

untuk mengingat kembali. So… Rekomendasi dari saya Gunakan Gambar! 

 

Harap diingat baik-baik bahwa Gambar bisa menjelaskan LEBIH GAMBLANG dan 

TAJAM daripada Teks. 

 

Eitsss… Tunggu dulu… Gambar yang BAGAIMANA yang bisa MENARIK perhatian 

para Audiens??? 

 

Jawabannya adalah…. 

…………. 

…………. 

…………. 

Gambar Nyata bung!  

 

Bukan Zamannya lagi Anda menggunakan Clip-art sebagai pemanis Presentasi 

anda.  

 

Akan lebih bagus lagi jika anda mempunyai gambar / FOTO yang diambil dari 

kamera anda sendiri.  

 

FYI : “Hati-hati dengan pelanggaran hak cipta apabila anda mengambil gambar di 

Internet!” 

 

 

 

NO MORE CLIP ART!!! 
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Dalam buku “Made to Stick” karangan Chip Heath and Dan Death Terdapat 6 

elemen yang berpengaruh pada Presentasi yaitu : 

1. Simplicity 

2. Unexpectedness 

3. Concreteness 

4. Credibility 

5. Emotion 

6. Story 

Kali ini akan saya bahas 2 point saja yaitu SIMPLICITY dan UNEXPECTEDNESS. 

1. SIMPLICITY 

“Simplicity is the ultimate sophistication.” 

- Leonardo da Vinci- 

 

Kata Simplicity disini bisa berarti kesederhanaan dan Kelugasan. Sebelum 

saya lanjutkan, pernahkah anda melihat dan bahkan mengalami sendiri ketika 

teman/ rekan anda menyampaikan Presentasinya dalam bentuk Powerpoint maka 

yang biasanya anda lihat adalah : 

 

- Slide penuh dengan Teks seperti DOKUMEN. 

- Huruf yang TIDAK BISA terbaca dengan JELAS. 

- Penggunaan warna yang tidak sesuai/tidak matching. 

- Penggunaan Animasi yang TERLALU BERLEBIHAN 

- Slide TIDAK Konsisten 

- Dan lain sebagainya…….. 

 

Guys… PowerPoint dan Program Sejenis hanyalah ALAT BANTU anda untuk 

Menerangkan POINT –POINT PENTING/ESENSIAL/UTAMA.  

 

Sadarlah bahwa PowerPoint sebenarnya bukan di desain untuk membuat 

DOKUMEN. This is just a Slide dudes!!!  
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Slide itu seharusnya digunakan 

sebagaimana mestinya dan Anda 

BUKAN membuat Slide-ument (Istilah 

Penerapan dokumen dalam Slide). 

  

Saya tekankan sekali lagi……. 

 

Jika kalian memang MALAS maka 

Saya harap anda menutup E-book ini dan bagikan pada teman kalian yang 

memang benar-benar membutuhkan. Kebanyakan bagi mereka yang membuat 

slide powerpoint menjadi seperti Dokumen yang penuh dengan Teks *Duh adalah 

mereka yang Tidak mau dan tidak 

termotivasi untuk menjadikan Presentasi 

mereka jauh lebih menarik. Lagipula saya 

rasa MUNGKIN mereka tidak begitu 

MENGUASAI Topik yang mereka bawakan 

dalam Presentasi. =) 

 

 

 

So Ingat Langkah-langkah dalam membuat Presentasi seperti yang saya sudah 

jelaskan di awal yaitu PREPARATION, DESIGN dan setelah itu DELIVERY. 

 

Ketiga Langkah tersebut menjadi PONDASI Kokoh Anda dalam Presentasi nantinya. 

 

Ok… Selanjutnya kita bahas Point no 2 yaitu Unexpectedness 
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2. Unexpectedness 

 

“Be Unexpected and Give Them Surprise. Surely it will become your Magic 

Potion.” 

-Panji Priambudi- 

Mentor saya Ronald Frank dalam Ebooknya yang berjudul “CARA MEMIKAT WANITA 

IDAMAN ANDA” menjelaskan bahwa Di Otak kita ada DUA bagian khusus yang 

mengatur proses ADAPTASI yaitu bagian BROCA (broca’s region) dan Reticular 

Activating System (RAS).  

Fungsinya adalah:  

 Menangkap sesuatu yang JANGGAL dan SECARA OTOMATIS memusatkan 

semua FOKUS ke sesuatu yang janggal tersebut dan membuat otak 

“penasaran” dan mencari jawaban akan apa yang sebetulnya terjadi…  

 

 Mendorong sesuatu yang SUDAH BIASA atau MUDAH DITEBAK menjadi proses 

“background” yang tidak lagi memerlukan FOKUS. Dengan segera jika hal itu 

adalah hal BIASA atau Mudah ditebak, maka hal itu menjadi TIDAK PENTING 

SAMA SEKALI…  

 

 Menjadi Filter bagi hal yang TIDAK PENTING dan menjadi ALARM untuk HAL 

YANG PENTING 

*dikutip dari Ebook “CARA MEMIKAT WANITA IDAMAN ANDA” 

 

“Fakta ilmiah ini juga bisa dipakai ketika anda berpresentasi….” 

 

So… BE UNIQUE AND UNEXPECTED! 

Contohnya adalah : Ketika para presenter lainnya membuat Presentasi yang 

MONOTON dan menggunakan template “default” yang ada di office maka ketika 

anda TAMPIL dan Slide yang dibuat lebih COLORFUL sekaligus POWERFUL maka 

perhatian orang-orang akan FOKUS pada anda dan tentunya membuat anda 

semakin Percaya diri bukan. BUKTIKAN dan anda akan lihat Perbedaannya.  

http://www.memikatwanita.com/?xid=1318
http://www.memikatwanita.com/?xid=1318
http://www.memikatwanita.com/?xid=1318
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TIPS yang bisa anda gunakan yaitu 

menggunakan perpaduan animasi.gambar dan 

suara. Contohnya : Ketika anda melakukan 

Presentasi dan pada bagian Siapa saja 

Penyajinya (nama anggota kelompok anda) 

maka gunakan efek animasi “Magnify” pada tiap 

Point-pointnya + Suara “Universal Studio”= 

Kombinasi yang mengagumkan.   

 

DELIVERY 

Setelah anda melakukan Step Preparation dan Design maka selanjutnya adalah 

Step Delivery. 

 

Bagaimana…. Apakah anda sudah siap??? Saya sarankan anda beristirahat 

sejenak untuk merilekskan kembali tubuh dan pikiran anda agar fresh kembali.  

 

Ok… Saya berikan waktu 10 menit untuk Meregangkan otot- otot anda yang kaku 

atau sekedar minum air putih atau melihat objek yang berwarna hijau untuk 

menyegarkan kembali mata anda setelah menatap lama layar computer/laptop. :) 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Ok… Let‟s continue….. 

 

 

Seorang presenter adalah Orang yang MemPresentasikan sesuatu pada orang lain. 

So…. Yang dia butuhkan adalah kemampuan BERCERITA (Story telling). Semakin dia 

lihai dalam melakukan story telling maka para audiens akan merasakan suatu 

kedekatan emosional dengannya. 
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Kemampuan Story telling juga mempengaruhi point apa yang akan anda 

sampaikan.  

 

Mungkin banyak dari anda bertanya…. 

 

“bagaimana sih cara melakukan Story telling yang baik dan benar?” 

“Apa saja yang menjadi elemen penting dari Story Telling?” 

 

Ok.. Mari saya jelaskan…. 

 

Cara melakukan Story telling yang baik dan benar adalah dengan menggunakan 

Intonasi suara dan body language yang tepat. Jika anda bisa mengkombinasikan 

kedua hal ini saya yakin anda akan menjadi Story teller yang Sukses. Terlebih 

apabila anda bisa menyambungkannya dengan Topik yang kebetulan anda 

sedang bahas… 

 

It would be Awesome Dudes.  

Story telling yang dapat MENYENTUH HATI para audiens adalah Story telling yang 

berasal dari HATI. Mereka akan tahu jika Anda Sedang Faking (Palsu dan berpura-

pura. Jadi saran saya jadilah orang yang Jujur dan berceritalah kepada mereka 

Seperti seorang Story teller kelas dunia dan anda akan merasakan suatu energy 

LUAR BIASA sewaktu anda melakukan Presentasi.   

 

ATMOSFER dan AURA yang cerita anda ciptakan akan sangat mempengaruhi 

EMOSI orang lain yang mendengarnya!  

 

 

Gunakan Story telling di awal anda melakukan Presentasi…  

 

INI PENTING!!! 
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Ketika anda melakukan story telling secara langsung Anda memberikan ilustrasi 

kepada audiens dan hal itu akan membuat mereka MEMBAYANGKAN apa yang 

anda KATAKAN.   

 

Jika anda masih kesulitan dalam melakukan story telling maka BERLATIHLAH dengan 

teman anda.. Coba ceritakan PENGALAMAN anda kepada mereka… Jika 

pengalaman/cerita anda Lucu maka buat mereka tertawa. JIka 

Pengalaman/cerita anda Sedih maka buat mereka merasakan kesedihan yang 

anda rasakan.  

 

LATIH terus kemampuan story telling Anda agar anda menjadi mahir dalam 

bercerita yang nantinya cukup berpengaruh pada saat anda berPresentasi. 

 

Terkadang… bagi anda yang jarang sekali tampil dan bicara di depan umum maka 

ada suatu gejala yang disebut Nervous (gugup). Tapi tenang saja… karena rasa 

gugup itu normal dan semua orang PERNAH mengalaminya. 

 

 

Mempersiapkan diri adalah Kunci untuk Tidak gugup. Menurut pengalaman saya 

ada 2 faktor yang menyebabkan Kita sering merasa gugup  yaitu : 

 

1. TIDAK MENGUASAI MATERI 

2. KURANG JAM TERBANG  

 

Oleh karena itu Persiapkan diri anda mulai dari Fisik, Topik Presentasi dan jangan 

lupa berdo‟a.  

 

Saya yakin jika anda mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jabarkan 

sebelumnya dari Preparation dan Design akan membuat anda familiar dengan 

Presentasi anda sendiri serta mengurangi kemungkinan gugup dan demam 

panggung nantinya. 
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Jika ada waktu sebelum melakukan Presentasi, Lihat dan jelajahi ruang tempat 

anda akan melakukan presentasi. Tujuannya adalah agar anda merasa familiar 

dengan tempat tersebut. 

 

Selain itu.. ada satu hal yang HARUS 

saya tekankan pada anda yaitu 

Apabila anda ingin MAHIR dan SUKSES 

berpresentasi maka PRACTICE 

merupakan Kata yang paling tepat 

untuk menggambarkannya.  

 

Anda bisa melakukan Practice/latihan 

untuk presentasi anda baik itu sendiri, 

menggunakan video kamera ataupun mengundang beberapa teman anda 

sebagai audiens. Minta mereka untuk memberikan Saran dan kritik pada anda. 

 

Cara ini dianggap cukup AMPUH untuk mengetahui KEKURANGAN anda, entah itu 

pada bahasa tubuh anda yang masih kaku , melakukan gerakan-gerakan yang 

tidak perlu ataupun CARA ANDA MENYAMPAIKAN PRESENTASI. Pada saat inilah 

perbaiki kekurangan yang muncul sesegera mungkin !!! 

 

 

Akhirnya ketiga langkah untuk memulai presentasi 

telah selesai anda baca,  Jangan Lupa untuk 

mempraktekkan apa yang telah anda dapat dalam 

Ebook ini agar Anda lebih Paham dan menjadikan 

anda seorang PRESENTER yang BENAR-BENAR 

MEMUKAU banyak Audiens. 
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Additional material :  

  

TIPS KETIKA MELAKUKAN PRESENTASI : 

 

1. DO NOT READ YOUR SLIDES 

Slide bukanlah catatan anda. Slide Power Point hanyalah Alat bantu Visual 

saja untuk menampilkan POINT-POINT PENTING/UTAMA dalam presentasi. 

Para Audiens akan tahu ketika anda melihat ke Slide dan MEMBACANYA 

maka Anda dianggaap tidak menguasai materi. Ketika anda terus-terusan 

melihat ke belakang/slides, anda menciptakan dinding penghalang antara 

anda sebagai presenter dan audiens.  

 

Just remember this thing…   

You’re speaking at them! Not at the Slide! 

 

 

 

 

 
2. CONNECT WITH THE AUDIENCE 

Walaupun sebagian besar porsi pembicaraan itu dari Anda, Buatlah 

semacam percakapan yang melibatkan 

anda dengan audiens, dalam artian 

libatkan mereka pada presentasi anda. 

Satu tips AMPUH dari saya yaitu Gunakan 

eye Contact dengan para audiens. 

Selain menunjukkan bahwa anda 

percaya diri tapi juga audiens merasa 

dihargai oleh anda. =)) 
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3. KEEP IT SIMPLE TO YOUR SLIDE DESIGN 

Slide Power Point yang Efektif mengacu pada Theory SIMPLICITY yang telah 

saya jelaskan di atas. Dengan menganut teori ini dalam diri anda akan 

mempunyai MINDSET SIMPLICITY (gambar ataupun kata-kata).  

 

Percayalah.. Audiens anda menginginkan Hal yang Simple. So kenapa masih 

buang-buang waktu dengan membuat Slide yang Complicated??? 

 

Simplicity is your Mindset, anyway.  

 

 

4. MAKE YOUR BODY LANGUAGE CONSISTENT WITH YOUR WORDS 

Gunakan Bahasa tubuh yang sesuai dan konsisten dengan kata yang anda 

ucapkan. 

 

Anda tentunya tidak akan menceritakan hal sedih dengan ekspresi gembira 

atau hal gembira dengan ekspresi sedih bukan??? 

 

 

5. BE CONFIDENT TO WHAT YOU SAY 

Anda HARUS Percaya diri dengan 

apa yang anda ucapkan dan 

katakan. Bagaimana Anda bisa 

membuat orang lain percaya jika 

anda sendiri saja tidak percaya diri 

dan ragu-ragu dengan apa yang 

anda bilang.  

Remember This…. Your Confidence 

is Your Deadly Weapon! 
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6. USE HUMOR  

Sesekali lemparkan lelucon dan humor segar 

kepada audiens. Cara ini juga ampuh dalam 

menarik perhatian audiens agar focus kepada 

anda pada saat awal presentasi. 

Satu contoh humor yang pernah saya gunakan 

sebagai opener di awal presentasi adalah 

seperti ini… 
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Tempat : di kelas 

Audiens : teman-teman penulis sesama mahasiswa 

 

Selamat Siang Semuanya…  

Assalamualaikum, Wr. Wb…. 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian  ucapkan agak keras 

 

Gerrrrrr……… (Orang-orang mulai memperhatikan dan ada yang ketawa) 

 

Terima kasih sudah mendengar… makasih juga tadi ada yang ketawa dan makasih juga 

bagi yang tetep diem aj dari tadi . Semoga dimudahkan rezekinya. :D 

…………………………………. 

 

Baik … Siang ini saya akan mencoba mempresentasikan pada anda tentang….. (isi 

dengan topik anda) 

 

Tapi sebelumnya Saya minta tolong bagi anda yang mempunyai alat komunikasi (HP, 

Blackberry, IPhone,dll) untuk di “Silence” kan terlebih dahulu agar tidak mengganggu 

acara presentasi kali ini  ekspresi muka setengah serius 

 

Setelah itu anda bilang seperti ini …. 

Pada topic kali ini Bapak/Ibu……… (Isi dengan orang yang ahli/master di topic yang 

anda bicarakan) TIDAK BISA HADIR di tengah-tengah kita semua. 

 

Diam sejenak….. 

 

Setelah beberapa detik kemudian anda bisa bilang… 

 

“KARENA BELIAU MEMANG TIDAK KITA UNDANG”  PASANG MUKA FLAT FACE. 

 

Saya jamin jika dibarengi dengan Intonasi suara serta body language yang tepat , Humor 

ini selalu berhasil dan menjadi senjata ampuh untuk menarik perhatian audiens. =))  
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7. GET EXCITED TO YOUR PRESENTATION 

Anda harus SEMANGAT dalam menyampaikan Presentasi. Jika anda Loyo, 

kurang bersemangat dan tidak bergairah dalam berbicara pada audiens 

maka audiens anda juga akan merasakan hal sama. 

 

Ingatlah bahwa Emosi itu menular! 

 

 

Jika anda membawa emosi positif maka orang lain juga akan merasakan 

efeknya juga. Begitu juga sebaliknya.  

 

Dengan memperlihatkan bahwa anda excited dalam berpresentasi maka 

anda mengajak para audiens untuk turut serta masuk dalam emosi POSITIF 

yang anda berikan ke mereka. 

 

8. NEVER APOLOGIZE, CONFESS, OR MAKE EXCUSES! 

Jangan pernah Minta maaf, Mengaku salah atau berdalih ketika 

berpresentasi!!! 

 

Mengapa begitu? 

 

Karena ketika anda berkata seperti “Saya minta maaf… hari ini  saya sedang 

kena flu jadi suara saya kedengaran lucu. “>_< 

 

Atau 

 

“Saya baru tahu ada presentasi hari ini, jadi belum sempat 

mempersiapkannya.” What the Flowers…..  

 

Secara tidak langsung anda itu mengatakan bahwa “Jangan berharap 

banyak dari saya karena saya PASTI akan mengecewakan Kalian. “ 
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Hey…. Banyak dari kita masih berlaku seperti itu. Jadi mulai dari sekarang  

STOP doing that thing!!! Right here, Right Now!!! OK.  

 

Daripada Anda meminta maaf Lebih baik coba sedikit bermain dengan 

kata-kata tersebut/Ngeles istilahnya.  

 

Misalnya : Saya gugup sekali.  Confession 

 

Anda bisa plintir kata-katanya menjadi seperti ini : 

 

Saya Gugup sekali kalau makan gak bayar. :p  Fun+humor   

 

9. AVOID USING FILLERS WORDS (Emmm, eee, etc) 

Daripada anda menggumam seperti emm,…. Eee… akan lebih baik jika 

Anda DIAM SEJENAK dan kemudian baru berbicara lagi.  

Slow Down baby… don‟t be too rush.  

 

10. PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE 

The Last but not the least adalah SELALU Practice (latihan) SEBELUM anda 

melakukan presentasi. Even just 10 minutes….. 

 

Semakin sering anda latihan maka peluang kesuksesan anda dalam 

melakukan presentasi akan semakin besar. 

 

Well.. itulah 10 Tips Presentasi untuk Anda. Terima kasih telah membaca 

Ebook ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.  Good Luck for all of you! 
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