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Halo terima kasih sudah mendownload ebook “From Panic to Power: 3 Langkah Simpel

Mengubah Grogi Menjadi Berani Ketika Presentasi”.

Harapan saya adalah, setelah membaca ebook ini Anda akan mampu menerapkan tiga

langkah (yang mudah dan simpel sekali dilakukan) untuk mengatasi rasa nervous sehingga

tidak sampai menganggu performa presentasi Anda.

Perkenalkan, nama saya adalah David Pranata, seorang speaker, trainer dan writer di topik

komunikasi dan presentasi. Saya juga adalah penulis buku laris “Speak with Power” yang

diterbitkan oleh Elex Media.

Jikalau bicara tentang rasa grogi ketika harus presentasi, bisa dibilang saya dahulu adalah

rajanya. Untuk bicara lebih dari 1 menit di depan umum saja, saya sudah sulit untuk merangkai

kata-kata. Pernah juga ketika presentasi saya blank sampai harus kembali ke tempat duduk

(diiringi tatapan mata seluruh audiens) karena benar-benar lupa dan tidak bisa melanjutkan.

Akan tetapi akhirnya saya berhasil mengubah semua rasa panik itu menjadi kekuatan. Profesi

saya sekarang malahan adalah seorang pembicara dan trainer (di topik public speaking lagi).

Jadi apa saja yang saya lakukan untuk bisa mengatasi rasa nervous tersebut? Yang akhirnya

bisa mengubah Panic menjadi Power?

Temukan jawaban-nya dalam ebook ini! Saya ucapkan selamat membaca (dan menerapkan) 

tips – tipsnya!

Salam Hangat,

David Pranata

Speaker, trainer, writer



(yang menghalangi Anda untuk maju)

Suka atau tidak suka, suatu saat dalam hidup Anda harus melakukan satu aktivitas yang

disebut dengan presentasi atau public speaking. Di saat itu Anda berdiri di depan banyak orang

(yang semuanya menatap Anda) dan harus menyampaikan sesuatu.

Hal ini bisa saja terjadi ketika Anda harus:

• Menyampaikan laporan ke boss tentang perkembangan proyek yg sedang Anda tangani

• Meyakinkan calon klien untuk membeli atau berinvestasi di produk Anda

• Mempresentasikan hasil tugas atau skripsi kepada dosen penguji

• Memberi kata sambutan di hari pernikahan Anda 

Dan apa yang terjadi saat itu?

Belum maju ke depan saja jantung berdegup keras, perut terasa nggak enak, keringat dingin

mulai keluar dan tangan mulai gemetaran tidak terkendali. Waktu sampai di depan lidah terasa

kelu, Anda mulai bingung merangkai kata – kata dan akhirnya malah blank dan lupa sama

sekali apa yang harus disampaikan.

Inikah perasaan Anda setiap kali harus presentasi?

Pernah mengalami hal serupa?

Jikalau Anda menjawab “Ya”, tenang saja Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal

serupa. Bahkan pertanyaan “Mengapa setiap kali presentasi saya selalu grogi, bingung,

nervous sampai akhirnya blank?” merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke

saya.



(yang menghalangi Anda untuk maju)

Pertanyaan ini mendominasi sampai kurang lebih 60% dari total sekian banyak pertanyaan

tentang topik presentasi yang pernah ditanyakan ke saya. Artinya simpel.. banyak orang

mengalami hal serupa.

Dan ketika bertanya, orang berharap saya bisa memberikan solusi instan untuk menyelesaikan

masalah ini, misalnya: “Minum saja pil ajaib merk XYZ ini maka ketika presentasi Anda tidak

lagi merasa grogi.”

Hanya sayangnya saya tidak punya solusi ajaib tersebut.

Akan tetapi kemudian saya berpikir, pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengatasi

rasa takut ini. Mungkin tidak sepenuhnya meniadakan rasa nervous sampai hilang tak

berbekas, akan tetapi minimal mengendalikannya sampai tidak terlalu mengganggu.

Nah, oleh karena itulah akhirnya saya merumuskan 3 langkah simpel merubah rasa grogi

menjadi berani dalam ebook “From Panic to Power” ini. Apa saja tiga langkah tersebut?

Yuk kita simak bersama – sama di bagian selanjutnya!



Langkah ini Anda lakukan pada tahap persiapan presentasi, bisa beberapa hari atau beberapa

jam sebelum presentasi dilakukan. Kalau langkah ini kelewatan, maka dua langkah berikutnya

juga tidak akan maksimal hasilnya.

Banyak orang yang grogi karena merasa tidak atau kurang percaya diri terhadap materi yang

harus mereka bawakan. Sehingga sebelum presentasi pikiran yang menghinggapi diri mereka

malahan:

• Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan dan saya tidak tahu jawabannya?

• Bagaimana jika nanti saya “dibantai” di tengah – tengah presentasi?

• Bagaimana kalau nanti saya dicuekin (bahkan ditinggal tidur) oleh audiens?

Nah, nggak heran jikalau pikiran Anda dipenuhi pertanyaan-pertanyaan negatif seperti itu, 

maka ketika presentasi bukannya tambah percaya diri malah tambah gemetaran. 

A Ajukan pertanyaan – pertanyaan positif pada diri Anda

Oleh karena itu sebelum presentasi Anda harus meningkatkan rasa percaya diri (bukan

malahan meruntuhkan). Simak tiga tips sederhana berikut ini untuk lebih meningkatkan rasa

PD Anda:

Dari pada Anda memiliki pikiran-pikiran negatif seperti di atas, justru bertanyalah hal-hal positif. 

Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana cara supaya presentasi Anda sukses atau hal apa

yang mungkin terjadi jika presentasi Anda sukses. 



Pertanyaan yang Anda ajukan pada diri sendiri akan menentukan fokus Anda. Sedang fokus

Anda akan menentukan hasil atau pencapaian Anda. Jadi ganti pertanyaan negatif yang ada di

benak Anda dengan pertanyaan – pertanyaan berikut:

• Apa yang bisa saya lakukan supaya audiens mengerti / yakin atas isi presentasi saya?

• Apa saja yang perlu saya persiapkan supaya lebih kredibel dalam presentasi ini?

• Hal – hal baik apa yang bisa terjadi ketika presentasi saya akhirnya sukses? 

Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan positif yang bisa Anda ajukan pada diri sendiri.

Contoh - contoh pertanyaan di atas adalah pertanyaan memberdayakan, yang akan mengubah

fokus Anda menjadi lebih percaya diri.

B Kuasai materi yang akan Anda bawakan

Banyak orang merasa tidak percaya diri karena mereka tidak benar-benar menguasai apa yang

harus mereka sampaikan. Materi presentasi mereka adalah hasil dari copy paste (atau lebih

parah lagi mencomot atau dibuatkan orang lain).

Jikalau Anda tidak mengerti dengan jelas materi yang akan disampaikan, tidak heran jika

akhirnya Anda merasa grogi.

Oleh karena itu pelajarilah terlebih dahulu materi yang Anda bawakan. Bacalah buku di topik

yang akan Anda bawakan. Ketahui dari mana asal angka-angka yang ada di tabel laporan

Anda. Persiapkan juga data, statistik atau fakta yang mendukung argumen Anda.

Penguasaan atas materi yang akan Anda bawakan sudah tentu akan membuat Anda merasa

lebih nyaman, aman dan meningkatkan rasa percaya diri Anda.

C Kenakan pakaian atau aksesoris yang mendukung

Satu hal simpel lagi yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengenakan pakaian atau

aksesoris yang membuat Anda tampil lebih percaya diri.

Misalnya ketika saya membawakan training, saya punya satu kemeja putih favorit dan setelan

jas yang ketika mengenakannya saya merasa jadi orang paling ganteng sedunia . Ditambah

lagi dengan mengenakan jam tangan, saya seakan memiliki perlengkapan komplit penunjang

sukses presentasi.



Cobalah Anda cermati di lemari pakaian, pasti ada baju atau celana yang membuat Anda lebih

nyaman dan percaya diri (asal sesuai dan pantas dikenakan ketika presentasi ya!).

Inventarisasi juga aksesoris yang bisa mendukung, misalnya saja: jam tangan, ikat pinggang,

sepatu atau apapun itu yang bisa meningkatkan rasa percaya diri.

KEY TAKEAWAY LANGKAH #1

Nah, jadi itu tadi sudah kita bahas langkah pertama untuk mengubah rasa grogi menjadi

berani ketika presentasi. Supaya tidak lupa saya berikan ringkasan singkatnya di sini ya!

 Ajukan pertanyaan-pertanyaan positif pada diri Anda

 Kuasai materi yang akan Anda bawakan

 Kenakan pakaian dan aksesoris yang membuat Anda lebih PD



Membaca langkah kedua ini mungkin sudah membuat Anda protes dan berkata “Atur nafas???

Apa hubungannya ya? Bukannya saya ini sedang presentasi, bukannya sedang olahraga?”

Okay.. okay yang jelas Anda tidak sedang salah baca kok. Ebook ini masih membahas topik

presentasi, bukannya berganti menjadi topik olahraga Berikut penjelasan langkah kedua ini.

Langkah kedua ini bisa Anda terapkan beberapa menit sebelum presentasi Anda dimulai.

Biasanya inilah saat – saat yang paling menegangkan, jantung berdebar-debar, perut terasa

tidak enak, tangan dan kaki gemetar semuanya terjadi di saat ini.

Mengapa semua gejala-gejala tersebut bisa terjadi?

Hal ini dimulai karena yang ada di benak Anda adalah perasaan takut, tegang, ragu, kuatir

yang semuanya bercampur aduk. Di saat inilah biasanya fokus Anda juga mulai berubah ke hal

– hal negatif yang bisa terjadi dalam presentasi, misalnya saja takut lupa, takut gagal sampai

kuatir laptop bakal meledak di tengah – tengah presentasi

Jikalau hal ini dibiarkan terus menerus tanpa Anda mengetahui cara mengendalikannya maka

bisa-bisa Anda akan kehilangan konsentrasi. Plus otak kehilangan akses ke memori yang ada.

Atau dengan kata lain Anda menjadi blank ketika nanti sedang presentasi.

“Nah, itu dia Pak yang sering saya alami! Lalu bagaimana cara mengatasi rasa takut ini?”

Rasa takut terjadi di pikiran Anda. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang normal ketika

menghadapi situasi yang menantang atau berbahaya. Yang penting adalah bagaimana kita

bisa mengaturnya supaya masih tetap terkendali.

Ketakutan terjadi karena antisipasi akan masa depan (future) yang tidak menentu. Apalagi

ketika yang ada di pikiran Anda adalah masa depan yang buruk (lupa, gagal dst). Oleh karena

itu untuk mengatasi rasa takut ini yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengembalikan

fokus ke saat ini (present moment).

Cara paling mudah untuk mengembalikan fokus ke masa sekarang ini adalah dengan

memfokuskan diri pada nafas Anda.



Yup.. itu dia caranya. Fokuskan perhatian pada nafas Anda. Perhatikan nafas Anda. Atur nafas

Anda supaya teratur. Dengan melakukan hal ini maka Anda akan menjadi lebih tenang dan

yang lebih penting mengembalikan perhatian Anda ke masa kini.

Saya pribadi sering sekali menggunakan teknik ini untuk mengendalikan rasa nervous yang

saya alami. Iya, Anda tidak salah baca kok  Seorang trainer professional pun masih bisa

merasa nervous, terutama jika presentasi yang dihadapi adalah jenis presentasi yang

menantang, misal: jumlah audiens yang besar atau sudah senior.

Di sela-sela break atau sebelum dipanggil maju ke depan, Anda akan bisa menyaksikan saya

duduk tegak di kursi (kadang sambil memejamkan mata) dan berusaha untuk mengatur nafas

saya. Dengan melakukan hal ini saya merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi

presentasi.

KEY TAKEAWAY LANGKAH #2

Jadi langkah kedua yang bisa Anda lakukan persis sebelum maju untuk menyampaikan

presentasi Anda adalah Atur Nafas Anda. Sesimpel itulah cara mengendalikan rasa takut

Anda.



“Loo Pak, yang ini apalagi ya? Mau presentasi saja kok musti harus punya asuransi segala?

Sedemikian berbahaya-kah sebenarnya presentasi itu?”

Hehe.. tenang saja, yang saya maksud asuransi bukanlah asuransi jiwa atau asuransi

kesehatan. Dalam konteks presentasi yang saya maksud dengan asuransi adalah siagalah

membawa notes / catatan.

Mengapa demikian?

Karena Anda tidak tahu kapan Anda tiba-tiba blank di tengah-tengah presentasi. Dan bukankah

lupa itu adalah sesuatu yang manusiawi? Kondisi sedang rileks saja kita bisa lupa, apalagi

dalam kondisi sedikit tegang membawakan presentasi. Wajar – wajar saja kalau kita lupa kan!

Oleh karena itu Anda bisa siagakan notes atau catatan yang siap membantu dan mengingatkan

ketika Anda tiba-tiba lupa di tengah – tengah presentasi. Membawa notes juga membuat Anda

merasa lebih nyaman, Anda tahu bahwa jikalau lupa pun masih ada notes yang siap

membantu.

Jikalau Anda presentasi menggunakan power point (slide presentasi), maka urusan notes ini

bisa menjadi lebih praktis lagi. Tahukah Anda bahwa software PowerPoint menyediakan tempat

untuk mencatat notes yang nantinya bisa ditampilkan ketika Anda presentasi?

Jika Anda tidak tahu berikut adalah tempatnya:

Tempat menuliskan catatan Anda



Nanti ketika Anda presentasi, notes tersebut akan tampil di layar laptop Anda. Jadi ketika lupa

Anda tinggal lirik saja layar laptop untuk mengingatkan Anda akan poin berikutnya yang harus

Anda sampaikan.

Berikut adalah layar laptop ketika Anda sedang presentasi:

Notes: 

Untuk PowerPoint versi 2013 atau 2016 layar tersebut akan muncul secara otomatis. Untuk

Power Point versi 2007 dan 2010 harus disetting dahulu menggunakan tampilan presenter 

view. 

Untuk PowerPoint versi sebelumnya…. diupgrade dulu yuk MS Officenya, ini sudah tahun 2017 

lo, masak masih pakai Office 95 

Tempat melihat catatan Anda

“Hmm… Tapi Pak, saya kalau presentasi tidak menggunakan slide?”

Jikalau Anda tidak menggunakan slide, Anda bisa membawa catatan dalam kertas atau cue

card. Silahkan dibawa saja tidak apa-apa, audiens tidak akan protes kok. Mereka tidak akan

komplain hanya karena di tengah presentasi Anda sekali dua kali melihat catatan.



Audiens tidak menginginkan sebuah presentasi yang sempurna (presenter-nya lancar jaya, tata

bahasa mulus, tidak ada lupanya sama sekali), yang mereka inginkan adalah mendapat

manfaat atau informasi berharga dari presentasi.

Hal yang perlu diperhatikan ketika membawa catatan

Ingat fungsi catatan adalah sebagai asuransi artinya digunakan jikalau keadaan terpaksa saja.

Jikalau Anda lupa atau berusaha mengingat poin berikutnya barulah Anda menggunakan

catatan. Selain itu catatan tidak Anda pergunakan.

Jangan justru karena ada catatan, malahan Anda presentasi dengan full membaca dari notes

Anda. Jikalau ini terjadi Anda akan langsung kehilangan koneksi dengan audiens. Ketika Anda

terus menerus melihat catatan maka tidak akan terjalin kontak mata antara Anda dengan

audiens, inilah yang mengakibatkan proses komunikasi tidak terjalin dengan baik.

KEY TAKEAWAY LANGKAH #3

Jadi langkah ketiga yang bisa Anda lakukan untuk mengubah grogi menjadi berani

adalah siapkan asuransi – bawalah catatan. Bentuk catatan bisa Anda sesuaikan

dengan kondisi atau kenyamanan Anda, bisa Anda gunakan notes di laptop atau di

kertas / kartu (asalkan jangan ditulis di tangan).

Membawa catatan juga akan membuat Anda lebih nyaman dan PD, mengetahui bahwa

jikalaupun terjadi blank maka Anda masih tetap selamat. 



Itulah dia tadi ebook “From Panic to Power: Tiga Langkah Simpel Mengubah Grogi

Menjadi Berani Ketika Harus Presentasi”, saya harap tips – tips singkat tadi bisa membantu

Anda mengatasi rasa takut dan menjadi lebih percaya diri ketika harus tampil di depan umum.

Tujuan dari ebook ini bukanlah untuk bisa menghilangkan rasa takut dalam sekejab dan

membuat Anda mampu berpresentasi dengan jago layaknya seorang motivator handal.

Anggap saja ebook ini seperti kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), harapan

saya bisa membantu Anda bisa mengurangi rasa nervous dan mengatasinya sehingga tidak

sampai menganggu performa presentasi Anda.

Dalam kenyataannya, mengatasi rasa takut presentasi adalah sebuah proses. Anda butuh

kombinasi antara penguasaan skill presentasi, praktek dan jam terbang untuk akhirnya benar-

benar bisa menguasai rasa takut ini.

Berita baiknya adalah saya memiliki sebuah program audio tips dengan judul yang sama (From

Panic to Power) untuk mendampingi Anda lebih lanjut dalam proses mengatasi rasa takut ini.

Pelajari cara-cara yang berhasil mengubah saya dari dulu sering blank dan lupa sampai

menjadi seorang trainer dan pembicara professional.

Berikut adalah detil materi yang akan Anda pelajari

• Mitos, fakta dan kenyataan yang jarang diketahui orang tentang rasa nervous 

presentasi

• Cerita dan pengalaman pribadi saya mengalahkan rasa grogi (dan Anda pun bisa!)

• Mindset yang perlu Anda miliki (tanpa mengetahuinya bisa – bisa Anda terus –

menerus terjebak dalam mitos yang keliru)

• Tips – tips simpel dan praktis untuk membuat Anda lebih percaya diri (apapun situasi

presentasinya)

Silahkan cek detil program dan penawaran spesialnya melalui link berikut ini:

http://david-pranata.com/audio-tips/

Salam sukses selalu untuk Anda!

David Pranata
Speaker, trainer, writer

From Panic to Power Audio Tips
Rahasia Mengubah Rasa Nervous Presentasi

Menjadi Kekuatan Anda

Berformat audio berdurasi 1 jam 30 menit yang siap

didengarkan saat Anda berkendara, bersih-bersih

rumah atau sambil bersantai.

http://david-pranata.com/audio-tips/
http://david-pranata.com/audio-tips/

