
Basic
Communication
for Photographer

 

Script!



Hallo, 
Gw Satria, Portrait Photographer

selamat datang di file academy e-course. 
kesempatan kali ini gw akan sharing mengenai
komunikasi untuk photographer
bagi sebagian orang komunikasi itu menjadi
hal yang meragukan , berasa suliiitt
menyampaikan pesan/tujuan, bahkan menjadi
hal yang menakutkan hingga bercucuran
keringaat dingiin!! haha 

bagaimana pesan kita agar mudah dipahami
oleh lawan bicara ?
tampil percaya diri di depan orang lain?



SATRIA  

"Sehebat apa pun cara bicara kita, bila
lawan bicara menganggap kepribadian

kita kurang menarik, maka pesan kita akan
cenderung diabaikan olehnya"

_Erwin Parengkuan_

#caricuandarimotret



apa itu komunikasi?

WHO?
 

SAYS WHAT ?
 

IN WHICH CHANNEL?
 

TO WHOM?
 

WITH WHAT EFFECT?
 



tujuh elemen penting dari kemampuan komunikasi
listening/mendengarkan:1.

keterampilan observasi yang kuat untuk memahami sepenuhnya pesan yang
disampaikan

2. body language/ bahasa tubuh : postur, gerak tubuh, dan gerakan mata

3. Being clear/ menjadi jelas : memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pesan
yang mudah dimengerti

4. Being Concise/menjadi singkat:
keterampilan observasi yang kuat untuk memahami sepenuhnya pesan yang
disampaikan

5. Being Confidence/percaya diri:
pesan yang tepat dengan komunikasi non-verbal yang sesuai

6. Being Personable/ menjadi lebih pribadi : 
nada ramah dan hanya tersenyum bisa sangat membantu

7. being patient! / bersabarlah :
tenang dan tidak terburu-buru saat menyampaikan pesan kamu



Mampu memperlakukan orang lain dengan setara,
mereka mampu menghormati kepentingan orang
lain namun juga mampu mengkomunikasikan
kepentingan pribadinya dengan cara terhormat.

Gaya Komunikasi Asertif

Ingin selalu menang meski mengorbankan
orang lain, dan menganggap kepentingan
merka lebih utama dibandingkan kepentingan
orang lain

Gaya Komunikasi Agresif

selalu berusaha untuk memuaskan orang lain
dan menghindari konflik. mereka menganggap
bahwa kepentingan orang lain lebih utama
dibandingkan kepentingan sendiri

Gaya Komunikasi Submisif

Tampil pasif di luar, namun secara tidak
langsung mengekspresikan kemarahannya

Gaya Komunikasi Pasif-Agresif

Mampu mempengaruhi dan mengontrol orang
lain, demi keuntungan pribadinya.

Gaya Komunikasi Manipulatif

Beragam Gaya Komunikasi 
sumber:  dspsychology.com.au



Personality 

basic Character 
build under 
5 years old
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it's time to upgrade
your interpersonal skill

#caricuandarimotret



What do we
do now?

SOMETHING  HAS  TO  CHANGE

TO  GET  THE  DEAL!

#TIPS

"PERSIAPAN  SEBELUM  PRESENTASI"

#caricuandarimotret



#tips Persiapan Sebelum
presentasi!"

 

#caricuandarimotret



Berlatih
Di Depan Cermin

 

 

#caricuandarimotret



#caricuandarimotret

berlatihlah dengan
pakaian untuk
presentasi



#caricuandarimotret

Membiasakan gesture
atau gerakan bahasa

tubuh.



Mengatasi Filler
Words
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Emotion/Emosi

#caricuandarimotret



CLARITY

#caricuandarimotret



Eye Contact

#caricuandarimotret



#caricuandarimotret

Your best
smile ;)


