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PENGERTIAN PRESENTASI BISNIS

Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang 
berorientasi pada proposal, yang disajikan dalam suatu 

lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari 
berbagai tingkat pengambil keputusan.



Fokuskan presentasi kita pada dan hasil 
yang ingin dicapai

Berikan isi materi yang penuh arti, sesuai 
denga konteks



TAHAPAN PRESENTASI BISNIS

M
erencanakan Presentasi 

❑Menentukan Tujuan

❑ Menganalisis Audiens

o Memberikan informasi

o Mempengaruhi (persuasif)

o Memberikan instruksi

o Menentukan ide pokok/utama
o Menyusun garis besar (outline)
o Memperkirakan panjang/lama 

presentasi
o Menentukan gaya/pendekatan 



M
ENYUSUN FORM

AT PRESENTASI

❑ Bagian Pembukaan

❑ Bagian Isi (body)

❑ Bagian Penutup

o Menarik perhatian audiens

o Membangun kredibilitas

o Peninjauan audiens

o Penekanan struktur/format

o Urut-urutan bagian isi

o Mempertahankan minat audiens

o Meringkas pokok pikiran

o Menggarisbawahi tahap 

selanjutnya



PENGGUNAAN VISUAL AID

❑ Menyusun Visual Aid

❑ Memilih Visual Aid

o Visual aid dalam bentuk tulisan 
(text visual aid)

o Visual aid dalam bentuk grafik 
(graphic visual aid)

o Hand out 
o Papan tulis
o Flip chart 
o OHP

o Slide
o Komputer



KETRAM
PILAN PRAKTIS DALAM

 
PRESENTASI

❑ Cara Berpakaian
❑ Pandangan Mata
❑ Ekspresi Wajah 
❑ Sikap Tubuh
❑ Suara
❑ Bahasa

o Serasi

o Kelengkapan pakaian

o Kerapian

o Make up

Pandangan mata menuju ke audiens 
menyaou seluruh ruangan. Apabila 
audiens sedikit, padang satu per satu.

Ekspresi wajah akan mengikuti isi 
pembicaraan, seperti gembira, kecewa, 
sedih, terkejut dan heran.

o Presentasi dengan sikap tubuh 
duduk 

o Presentasi dengan sikap tubuh 
berdiri

Melatih suara agar terdengar jelas, 
tidak monoton, dan dengan tekanan 
serta bersemangat

Menggunakan bahasa yang baku atau 
formal. Setiap kalimat dipilih struktur 
bahasa yang sederhana dan singkat, 
sehingga mudah dipahami.



PERSIAPAN MENTAL

Tipe penghindar

Tipe pengkhawatir

Tipe panik

Tipe pemalas



Rileks

Know The Room

Know The Audience

Know Your Material

Know Your Limits





TIPS-TIPS PRESENTASI

Persiapan Materi Presentasi



TERIMA KASIH


