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Slide presentasi sebenarnya alat bantu presentasi yang muncul karena perkembangan teknologi. Di

jaman dahulu orang yang harus berbicara di depan umum tidak mendapatkan kemudahan ini. Bahkan

di jaman saya kuliah, slide presentasi masih jarang dijumpai, kebanyakan dosen dan mahasiswa masih

menggunakan OHP transparansi.

Akan tetapi sekarang jaman sudah semakin berkembang maju. Laptop dan software PowerPoint sudah

menjadi hal yang umum dimiliki orang. Di tiap ruang kelas atau ruang meeting biasanya sudah tersedia

LCD projector.

Walaupun dari tahun ke tahun software PowerPoint bertambah canggih (mulai dari versi 2007, 2010,

2013, 2016 dst) akan tetapi perkembangan teknologi ini ternyata tidak diikuti dengan perkembangan

kemampuan penggunanya. Artinya apapun software yang digunakan ternyata hasil akhir tampilan

slidenya sama saja (kebanyakan masih terlihat jadul, ruwet dan membosankan) 

Anda bisa melihat presentasi yang ada di sekeliling Anda untuk membuktikannya. Apakah slide yang

mereka gunakan sudah menarik, menginspirasi dan memperjelas pesan? Ataukah malahan membuat

Anda merasa mengantuk, bosan dan gelisah?

Oleh karena itu juga saya menyusun mini ebook ini. Dalam ebook "10 Kesalahan Fatal Desain Slide

Presentasi" ini, saya akan membahas kesalahan - kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan

presenter pada umumnya. Tujuannya adalah supaya Anda mengetahui dan tentunya tidak mengulangi

kesalahan serupa.

Jadi silahkan disimak ya! Selamat membaca, semoga menginspirasi!

David Pranata

Speaker, trainer, writer



Dalam beberapa halaman ke depan Anda akan melihat slide – slide paling jadul, ruwet dan

membosankan yang pernah Anda temui. Siapkan hati Anda dulu ya!!



Kesalahan #1

Inilah kesalahan yang paling sering dijumpai dalam banyak presentasi. Presenter menempatkan sekian

banyak teks (bahkan seluruh isi naskah presentasinya) ke dalam slide presentasi.

Saya yakin Anda pasti pernah melihat slide serupa

Kenyataannya:

Audiens tidak bisa membaca dan mendengarkan pada saat yang sama. Jadi sebenarnya ketika slide Anda

penuh dengan teks, audiens harus memilih di antara membaca isi teks slide atau mendengarkan Anda.

Apa yang paling sering dipilih oleh audiens? Tidak keduanya. Mereka tidak membaca ataupun

mendengarkan. Mereka akhirnya asyik mengobrol dengan teman di sebelah atau tenggelam dalam gadget

mereka.

Presenter biasanya membuat slide seperti ini karena malas, mereka hanya sekedar copy paste teks dari

dokumen yang sudah ada. Plus nanti ketika membawakan mereka tinggal bergantung dari slide dengan

membacanya kata per-kata.

Hasilnya adalah sebuah slide presentasi membosankan yang dipenuhi dengan teks. Slide jenis ini adalah

ramuan manjur untuk membuat audiens tertidur di dalam presentasi.

Walaupun ditambah gambar tetap saja ruwet 



Kesalahan #2

Anda bisa cermati contoh slide di bawah ini, sekian banyak informasi yang ingin disampaikan dalam satu

slide. Teks, grafik dan diagram semua ditampilkan dalam satu slide yang sama, seakan - akan ketika harus

memisahkan informasi tersebut dalam beberapa slide berbeda harus membayar ekstra.

Sekian banyak informasi dalam satu slide

Kenyataannya:

Bahasa presentasi haruslah simpel dan mudah dimengerti. Audiens tidak bisa menerima sekian banyak

informasi dalam waktu yang singkat, Sering sebuah slide presentasi dianalogikan dengan sebuah baliho

/banner yang bisa dengan mudah dibaca dalam waktu singkat.

Dengan slide yang ruwet dan terlalu banyak informasi ini justru akan membuat audiens kebingungan untuk

mencerna apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh presenter. Audiens setelah sekian saat berusaha

akan tetapi tidak juga mampu mengikuti, akhirnya mereka menyerah.

Dan mereka akan kembali mengobrol dengan teman atau membuka gadget mereka.

Sudah banyak informasi, tulisan kecil – kecil lagi



Kesalahan #3

Coba Anda bayangkan duduk sebagai audiens dalam presentasi yang menampilkan slide di bawah ini.

Mampukah Anda membaca angka - angka kecil yang ada di dalam tabel / grafik yang ada?

Meskipun duduk di bangku audiens terdepan pun, saya yakin Anda masih kesusahan membacanya.

Tulisannya jauh terlampau kecil

Kelihatan nggak angka – angkanya?

Kenyataannya:

Tabel / grafik yang semula berada di software spreadsheet (misal: MS excel) tidak bisa serta merta dicopy

paste ke Power Point. Excel ditujukan untuk dilihat langsung di layar komputer atau diprint secara individu.

Ketika menggunakan Power Point yang diproyeksikan ke layar, Anda perlu menyesuaikan tabel, misal

dengan mengurangi hal yang tidak penting atau menyederhanakan tabel / grafik sehingga masih bisa

terbaca dengan mudah.

Hal ini sering terjadi karena presenter hanya langsung copy paste tabel atau grafik dari Microsoft Excel tanpa

melakukan penyesuaian. Angka dan huruf yang semestinya hanya bisa dibaca melalui layar komputer pribadi

atau kertas menjadi tidak terbaca (terlalu kecil) ketika diproyeksikan melalui proyektor.

Sayangnya inilah praktek yang umum terjadi dalam presentasi keuangan / teknis yang banyak menggunakan

angka.

Meihat slidenya saja, sudah bikin gelisah



Kesalahan #4

Sering kali orang salah kaprah. Mereka beranggapan bahwa mendesain = mendekorasi. Ketika selesai

menuliskan pesan mereka kemudian menambahkan background bermotif, gambar atau hiasan yang sama

sekali tidak berhubungan.

Background bermotif & sekian banyak clip art

yang tidak sesuai dan tidak mendukung

penyampaian pesan

Kenyataannya:

Desain bukannya mendekorasi / menambah. Desain yang baik adalah yang mampu memenuhi fungsi

(dalam hal slide presentasi berarti menyampaikan pesan).

Seringkali yang harus kita lakukan bukanlah menambah tapi justru mengurangi. Menonjolkan /

memfokuskan hal yang penting (pesan) dan menghilangkan yang tidak penting.

Banyak dekorasi malahan mengaburkan pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Dengan banyaknya

elemen yang ada mata, audiens justru tidak tahu pada bagian mana mereka harus memusatkan perhatian.

Slide Bill Gates yang sering mendapat kritik

karena dianggap terlalu “rame”



Kesalahan #5

Untuk kesalahan ini tentunya sulit untuk menjelaskannya hanya sekedar menggunakan gambar. Akan tetapi

bisa Anda bayangkan.. jika slide berikut tiap kalimat yang ada muncul dengan disertai animasi.

Kenyataannya:

Animasi yang berlebihan dan tidak memiliki tujuan justru menjadi distraction. Perhatian audiens malah akan

teralihkan pada animasi-animasi itu bukan pada isi presentasinya.

Anda boleh - boleh saja menggunakan animasi, tapi pastikan ada tujuan yang jelas dan tidak terlalu

berlebihan menggunakannya.

Dan yang lebih parah lagi presenternya mempresentasikan hal ini dengan bangga. Mereka berkata bahwa

membuat animasi seperti ini susah. Sebagai audiens Anda tahu bahwa animasi yang berlebihan ini justru

membuat presentasi tidak elegan dan tampak aneh.

Tulisannya ada yang muncul dengan berputar -

putar, jatuh dari atas satu persatu plus disertai

dengan suara tepuk tangan, swoosshh, cring

dan gedumbrang. Apakah menurut Anda itu

keren?

Atau bayangkan slide di samping ini kudanya

berlari – lari, orangnya memalu dan tuyulnya

menari – nari. Semua menggunakan animasi

bergerak yang tidak sesuai



Kesalahan #6

Kesalahan yang sering terjadi adalah presenter memilih warna background dan warna font yang tidak tepat

kontrasnya sehingga tulisan tidak terbaca.

Bisakah Anda membaca font pada slide di 

atas?

Susah bukan? Apakagi jika Anda duduk di 

bangku belakang

Kenyataannya:

Sering warna - warna cerah di background membuat kita susah menemukan padanan warna yang tepat.

Jikalau Anda ingin aman gunakan warna background hitam atau putih.

Dua warna tersebut (hitam atau putih) mudah untuk ditemukan padanan warna yang sesuai serta akan

menciptakan kontras yang baik.

Yang ini lebih parah lagi.. selain kontras buruk, 

warnanya juga membuat sakit mata



Kesalahan #7

Sebuah presentasi memiliki konteks-nya masing-masing, misalkan saja presentasi bisnis, presentasi

pendidikan dll. Sering presenter memilih padanan gambar / font yang tidak tepat untuk konteks presentasi

yang mereka bawakan.

Saat Anda membawakan slide ini untuk keperluan

bisnis (mempromosikan katering vegetarian Anda)

maka jenis font dan gambar yang dipilih tidak

cocok.

Kenyataannya:

Pemilihan gambar dan font selain memperhatikan unsur estetika juga harus menyesuaikan dengan konteks

presentasi. Misal untuk presentasi bisnis maka tampilkan kesan yang elegan dan professional bukannya

cute atau banyak kartun.

Font dari WordArt yang tidak lagi menjadi Art



Kesalahan #8

Dua contoh slide di bawah ini menggunakan template standard Power Point yang walaupun tersedia pada

software Anda, sangat tidak saya rekomendasikan. Mengapa?

Template standard PowerPoint 2010 yang justru mengurangi space kerja Anda

Kenyataannya:

Belum tentu semua fitur yang sudah tersedia di PowerPoint itu layak dan efektif untuk digunakan. Ada

beberapa (bahkan banyak fitur) yang lebih baik bahkan tidak kita sentuh.

Seringkali template terbaik untuk slide presentasi Anda adalah blank alias kosong tidak ada isi apapun juga.

Jika Anda masih menggunakan template ini..

saran saya adalah diupgrade dulu MS

PowerPointnya 

Itu adalah template bawaan Power Point 1995

(dan sekarang ini sudah tahun 2018)

Alasan pertama adalah secara estetika. Apakah menurut Anda template itu terlihat cantik? Tidak juga bukan.

Plus slide Anda bakal terlihat pasaran karena ada banyak orang yang menggunakan desain serupa.

Alasan kedua adalah karena template tersebut sudah mengandung unsur desain yang nantinya akan

berkompetisi dengan desain yang Anda buat. Space untuk mengisi konten juga berkurang karena aspek

desain bawaan.



Kesalahan #9

Untuk mempelajari kesalahan nomor 9 ini, coba Anda perhatikan terlebih dahulu empat slide yang ada di

bawah ini:

Kenyataannya:

Desain yang baik memiliki sebuah kesamaan dan pengulangan. Artinya ada satu kesatuan yang

menghubungkan antara slide yang satu dengan yang lain. Konsep desain (misal warna, font, bentuk) juga

akan ada pengulangan sehingga muncullah sebuah identitas.

Oleh karena itu dalam satu set slide presentasi, tetapkanlah terlebih dahulu identitas (jenis font, warna,

bentuk) yang Anda pilih. Setelah itu gunakanlah secara konsisten pada keseluruhan slide presentasi Anda.

Sadarkah Anda bahwa sebenarnya slide - slide di atas saya ambilkan dari satu set slide presentasi yang

sama. Walaupun berasal dari set yang sama akan tetapi tidak ada kesatuan desain yang menghubungkan

keempat slide tersebut

Warna dan motif background yang digunakan saling berbeda satu sama lain. Slide judul warna putih, slide

kedua biru muda, slide ketiga oranye dan slide keempat merah muda. Dari jenis dan warna font juga berbeda

satu dengan yang lain. Tiap berganti slide warna dan jenis font yang digunakan berubah.



Kesalahan #10

Sebenarnya kesalahan ini tidak termasuk dalam kesalahan dalam mendesain slide, melainkan kesalahan

ketika membawakan presentasi. Akan tetapi karena sedemikian seringnya kesalahan ini terjadi maka saya

masukkan saja di sini.

Kenyataannya:

Jikalau hanya sekedar membaca saja semua orang juga bisa melakukannya. Presentasi seharusnya lebih

dari itu, Anda di sana untuk berkomunikasi dan berbicara kepada orang yang hadir.

Jika presenter hanya sekedar tampil dan membaca isi slide saya maka bisa dikatakan ini adalah resep

ampuh untuk membuat audiens tertidur dalam presentasi Anda.

Pernahkah Anda duduk mendengar sebuah presentasi di mana presenter hanya membaca kata per kata

yang ada di slide? yang lebih parah lagi posisi badannya bahkan terus menerus membelakangi Anda. Saya

yakin Anda pasti pernah mengalaminya.

Apakah presentasi seperti itu menarik? Tentu saja Anda sudah tahu jawabannya. Anda merasa bosan,

mengantuk sambil berkata dalam hati "Kalau sekedar membaca saja, saya juga bisa!"

Presenter yang hanya sekedar membaca tulisan di layar



Itulah dia tadi ebook “10 Kesalahan Fatal Desain Slide Presentasi” yang membahas

kesalahan – kesalahan yang sering terjadi ketika orang mendesain slide presentasi.

Harapannya adalah ketika mengetahui kesalahan – kesalahan tersebut maka Anda tidak lagi

melakukan hal yang sama. Dan akan lebih banyak lagi presentasi yang menarik dan

menginspirasi.

Nah, akan tetapi bagaimana cara mendesain slide yang efektif sekaligus menarik?

Mendesain slide presentasi yang menarik bukanlah hal yang sulit dilakukan bahkan Anda tidak

perlu menguasai sofftware desain seperti Adobe Photoshop atau Corel Draw. Cukup dengan

software Microsoft PowerPoint sebenarnya Anda sudah bisa membuat slide yang efektif dan

menarik.

Untuk pembelajaran berikutnya, Anda bisa cermati online course yang saya miliki yaitu “Slide

Design Made Easy”. Pada pembelajaran ini Anda akan belajar mulai dari aspek teknis

menggunakan PowerPoint sampai dengan prinsip desain yang efektif dan menarik.

Untuk info lebih lanjut, Anda bisa klik link atau gambar di bawah ini:

Saya juga akan mengirimkan email ke Anda untuk update – update terbaru dari konten yang

ada di website. Sampai ketemu lagi!

Salam sukses selalu untuk Anda!

David Pranata
Speaker, trainer, writer

Slide Design Made Easy
Cara Mudah & Cepat Mendesain Slide yang

Bisa Anda Banggakan

http://david-pranata.com/slide-design-made-easy/
http://david-pranata.com/slide-design-made-easy/
http://david-pranata.com/slide-design-made-easy/

