
 
 

 

 

FAC - 07 

Presentation Skills for Finance and Accounting Professionals 

Presentasi merupakan hal yang rutin dilakukan oleh finance dan accounting baik dalam rangka menyampaikan 

kinerja perusahaan, financial aspek terhadap keputusan maupun menyampaikan ide-ide baru. Karena materi yang 

disampaikan merupakan aspek financial yang unik maka diperlukan kemampuan presentasi yang spesifik untuk dapat 

menyakinkan dan menyampaikan informasi dengan baik. Pada pelatihan dua hari ini dirancang khusus bagi fungsi 

finance dan accounting untuk meningkatkan kemampuan presentasi terutama dalam mempresentasikan aspek 

financial dan accounting. 

MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA 
1. Memahami proses presentasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan mengelola pertanyaan dan keberatan 
2. Memahami audience dan alur presentasi 
3. Meningkatkan kemampuan dalam menyajikan data, analisa dan kesimpulan   
4. Mengoptimalkan presentasi dengan menggunakan alat bantu (power point, flipchart dll) 

 

METODE PELATIHAN 
• Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience 
• Role Play 

 Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan 
Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali 
ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja  

• Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional) 
Jika dibutuhkan oleh perusahaan DMTc  juga akan memberikan evaluasi hasil pelatihan para peserta  

 

POKOK BAHASAN 

1. PRESENTASI SECARA UMUM 
a. Keahlian umum yang dibutuhkan saat presentasi 
b. Kendala umum dalam presentasi 

c. Berbagai tujuan presentasi 
2. PERSIAPAN PRESENTASI 

a. Memahami kepribadian pendengar 
b. Memahami berbagai tipe pendengar   
c. Menyusun struktur dan konten presentasi 
d. Memilih dan menggunakan materi pendukung/ 

Visual Aids 

3. ANDA, SEBAGAI PRESENTER 
a. Umpan balik terhadap presentasi anda 
b. Membangun rasa percaya diri 
c. Mengatasi  rasa gugup 
d. Hal-hal yang memicu rasa takut dalam presentasi 
e. Impresi pertama dan terakhir yang mengesankan 
f. Aturan-aturan kunci dalam membuka dan 

menutup presentasi 

4. BERBICARA MENGENAI FINANCE 
a. Bagaimana Menyajikan informasi finasial/ teknikal 

dengan jelas 
b. Membuat statisik yang membosankan menjadi 

berarti 
c. Kekuatan Visual Aids dalam presentasi  
d. Memanfaatkan Power Points agar informasi 

finansial mudah dipahami 

e. Menghindari padatnya informasi dalam sebuah 
presentasi  

5. MENGHADAPI PENDENGAR ANDA 
a. Membangun hubungan dengan pendengar  
b. Menegaskan poin-poin utama 
c. Perhatian pendengar beralih setiap 9 menit, 

bagaimana mengembalikannya? 
d. Berbicara dengan tepat: kecepatan, waktu, nada 

dan postur yang mampu mempertahankan 
perhatian pendengar 

e. Menghadapi sesi tanya jawab 

PESERTA PELATIHAN 
Eksekutif/ professional/ manajer dari bidang financial 

dan accounting, yang bertugas memberikan 

presentasi, khususnya  yang bermuatan informasi-

informasi financial  untuk audiens dengan latar 

belakang non financial. 

INVESTASI DAN LOKASI PELATIHAN 
FAVEHOTEL Gatot Subroto Jakarata atau Hotel Puri 
Denpasar Jakarta 
Investasi Per Person Rp 4.000.000 

 


