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“Public speaking is a continuous communication process in 

which messages and signals circulate back and forth 

between speaker and listeners.” (David Zaversky)

Sebuah proses komunikasi berkelanjutan, di mana pesan, simbol 

(komunikasi) terus berinteraksi, antara pembicara dan para 

pendengarnya.



Mengapa kita melakukannya...???

• Mempengaruhi, 

• Mengubah opini,

• Mengajar, 

• Mendidik, 

• Memberikan penjelasan serta memberikan informasi



Apa yang harus disiapkan??

• Materi

• Kesiapan fisik 

• Kesiapan mental

• Lokasi 

• Peserta 



Lima Pondasi Dasar 

Persiapan Public Speaking

1. Kuasai topik pembicaraan

2. Kenali siapa audiencenya

3. Jangan meminta maaf  hal2 kecil

4. Bayangkan diri anda memberikan pidato yang hebat

5. Foluslah pada pesan bukan diri anda



• Apa yang kamu pikirkan???

• Apa yang kamu rasakan??

• Apa yang kamu lakukan??





My experience....!!!



“Kalau Anda berpikir bahwa keberanian adalah modal 

utama sukses dalam public speaking, hal itu tidaklah 

sepenuhnya keliru, tapi jauh dari separuh benar”

“Akan tetapi, keberanian tanpa ditunjang 

pengetahuan dan ketrampilan membuat anda 

layaknya “orang mabuk” mengoceh tidak karuan di 

depan orang lain”

(Ongky Hojanto)



KUADRAN TANTANGAN PUBLIC 

SPEAKING

Mengatasi rasa takut Membuat peserta 

antusias

Membuat audiens

mengingat apa yg 

disampaikan

Membuat audiens 

melakukan apa yang 

disampaikan



Subject Mastery

1% 
Bakat

99% 
Kerja 
Keras

Sukses



“Practice 

make 

perfect”

Ahli saraf, Daniel Letivin

menyimpulkan, untuk

menjadi seorang yang ahli,

butuh waktu hingga

10.000 jam untuk berlatih



Brain 
Memory

Muscle 
Memory

Keunggulan 
Daya Saing



World Class Skill

knowledge

Confidence

Enthusiasme



• Rahasia pertama mjd pembicara yg menyenangkan 

adalah menguasai apa yg disampaikan

• Untuk bisa menguasai, caranya adalah LATIHAN

• Enthusiasme lahir dari kepercayaan diri

• Kepercayaan diri tercipta jika anda memiliki pengetahuan



“Kesuksesan muncul dari 

pertemuan antar peluang yang 

tercipta atau diciptakan dan 

kesiapan untuk 

memanfaatkannya”

- Ongky Hojanto -



7 cara mempersiapkan jd pembicara yg 

menyenangkan audience;

• Belajar dari pengalaman diri sendiri

• Belajar dari pengalaman orang lain

• Bicara di depan cermin

• Bicara kepada siapapun yang mau mendengarkan

• Bicara selagi berkendara

• Bicara saat mandi

• Bicara setiap kali ada kesempatan



LET’s PRACTICE....!!!


