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BAB 16
PRESENTASI BISNIS

Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca diharapkan dapat :
v menjelaskan tujuan presentasi bisnis;
v menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan suatu presentasi
bisnis yang baik;
v mengidentifikasi perlengkapan

yang diperlukan dalam

presentasi bisnis;
v menganalisis siapa audiens Anda;
v menganalisis sinyal nonverbal yang Anda gunakan;
v bagaimana menumbuhkan percaya diri pada saat presentasi
bisnis.

Dalam dunia bisnis, kegiatan untuk melakukan presentasi
dalam suatu event-event penting seperti presentasi atas usulan
proyek-proyek baru, pengembangan produk baru, perluasan
pasar, dan sejenisnya, bukanlah hal baru. Presentasi bisnis yang
baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau
institusi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam
melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara
matang, sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dan efisien
dapat tercapai.
Dalam Bab 18 ini akan dibahas tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan bagaimana melakukan presentasi bisnis yang
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baik, mulai dari tujuan melakukan presentasi bisnis, tahap
persiapan, penentuan alat bantu presentasi bisnis, menganalisis
audiens, menganalisis isyarat-isyarat nonverbal, peninjauan lokasi,
bagaimana mengembangkan percaya diri, dan berlatih presentasi
bisnis.
A.
Tujuan presentasi bisnis
antara lain:
v Penyampaian informasi
bisnis
v Menghibur audiens
v Menyentuh emosi
audiens
v Memotivasi audiens

TUJUAN PRESENTASI BISNIS
Seorang presenter (pembicara) yang melakukan presentasi

dihadapan pemirsa (audience) tentunya memiliki tujuan tertentu
yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang
presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik
yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang
ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, dan pemahaman
yang baik terhadap audiens.
Secara umum, presentasi bisnis memiliki empat tujuan
pokok, yaitu:
1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens.
2. Menghibur audiens.
3. Menyentuh emosi audiens.
4. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu.

Pertama : Menginformasikan Pesan-Pesan Bisnis Kepada
Audiens
Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum
adalah menyampaikan atau menginformasikan (inform) pesanpesan bisnis kepada khalayak (audience). Pesan-pesan bisnis yang
disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah
dipahami, dan enak didengar audiens. Hindarkan bentuk-bentuk
presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan
bahasanya sulit dipahami.

Kedua : Menghibur Audiens
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Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga
mempunyai tujuan untuk menghibur (entertain) audiens. Dalam arti
bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang
pembicara perlu menyelipkan humor-humor yang segar yang
mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam
presentasi bisnis juga perlu dikendalikan, jangan sampai lepas
kendali, sehingga suasana tak ubahnya seperti dagelan atau
lelucon.
Seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui
pada saat kapan ia harus mengubah rithme presentasi dan pada
saat kapan harus memasukkan humor-humor penyegar suasana.
Yang perlu diingat bahwa humor yang diselipkan dalam suatu
presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama.

Ketiga : Menyentuh Emosi Audiens
Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi
bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi (emotion)
audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya
memiliki banyak pengalaman bagaimana menyampaikan pesanpesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens.
Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik,
seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai
contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens
untuk bersemangat, terharu atau hanyut dalam keprihatinan,
melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara.

Keempat : Memotivasi Audiens Untuk Bertindak
Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan
motivasi (motivation) kepada audiens untuk melakukan atau
bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki si pembicara. Dalam
memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakannya
secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Dalam
arti bahwa apa yang diinginkan si pembicara harus secara tegas
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dan jelas tercakup dalam presentasi. Sebagai contoh pembicara
menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya
meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan
melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Pendek kata,
bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi para
audiens.
B.

PERSIAPAN DASAR
Dalam bidang apapun menunjukkan bahwa suatu

Persiapan dasar dalam
presentasi bisnis:
v Menguasai topik yang
ingin disampaikan
v Penguasaan alat Bantu
(visual aids)
v Analisis audiens
v Analisis body language

keberhasilan dapat diraih manakala adanya persiapan yang baik.
Begitu halnya dengan presentasi bisnis, presentasi bisnis yang baik
hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan
presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal
ini persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup
beberapa hal antara lain:
1.

Penguasaan Terhadap Topik Atau Materi Yang
Akan Dipresentasikan
Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan

merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin
disampaikan

kepada

audiens

dapat

mencapai

sasaran.

Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan
saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga
akan memberikan citra (image) yang kurang baik bagi pembicara
yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut
dengan baik sebelum melakukan presentasi dihadapan audiens.
2.

Penguasaan Berbagai Alat Bantu Presentasi Dengan
Baik
Disamping penguasaan materi yang akan dipresentasikan

dengan baik, maka berikutnya adalah bagaimana seorang
pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi
bisnis demi pencapaian tujuan yang di kehendaki.
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Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan
antara lain : whiteboard, spidol, overhead projector (OHP), transparansi,
slide, komputer, bagan, flip chart, video camera, tape, televisi, VCR, televisi,
dan LCD Projector.
3.

Menganalisis Siapa Audiens Anda
Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik,

maka seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang
menjadi audiens Anda. Melalui pendekatan bertanya dengan
menggunakan kata tanya seperti: apa, siapa, dimana, kapan, mengapa
dan

bagaimana,

maka

seorang

pembicara

akan

dapat

mengidentifikasi tentang siapa sebenarnya audiens yang dimaksud,
sehingga seorang pembicara dapat melakukan berbagai persiapan
antisipatif.
4.

Menganalisis Berbagai Lingkungan Lokasi Atau
Tempat Untuk Presentasi
Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat

mencapai tujuan, maka seorang pembicara perlu mengenal lebih
dekat dengan lingkungan lokasi atau tempat dimana seseorang
akan melakukan presentasi bisnis.
Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi
untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan
kepada seorang pembicara dalam mensetting alat bantu presentasi
yang sesuai dengan suasana lokasinya tersebut. Misalnya, apakah
lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang
cukup luas, bagaimana layout untuk audiens, bentuk meja dan
tempat duduk untuk audiens, dan sejenisnya.
Sebutkan keunggulan
dan kelemahan beberapa
alat bantu (visual aids)
yang digunakan dalam
presentasi bisnis!

C.

ALAT BANTU PRESENTASI
Sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia

dewasa ini, maka sudah seharusnya seorang pembicara profesional
tak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi modern tersebut.
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