
Tips Slide Presentasi
yang Baik



Slide presentasi pada dasarnya merupakan media 
bantu/tambahan dari presentator, supaya materi yang 
disampaikan semakin mudah diterima oleh audience



1
Hindari kalimat panjang

tambahkan gambar ilustrasi



Mengapa Organisasi Perlu Belajar?

• Tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat

• Terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang 
mempengaruhi organisasi

• Organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling
mendukung dan bekerjasama untuk menciptakan kinerja maksimal



Mengapa Organisasi Perlu Belajar?

kompetisi perubahan sinergi



2
Jika teks panjang sulit dihindari,

berilah pembeda pada kata-kata penting/point



Sikap Berdiri Dalam Presentasi

• Berdiri dengan sikap kuda-kuda yang baik, lebarkan kaki antara 15-30 
cm (laki-laki), atau tegak lurus dari telinga hingga mata kaki, satu kaki 
dimajukan sedikit (perempuan). Santai saja.

• Condongkan tubuh sedikit ke depan, posisi bahu tegak namun relaks

• Kepala tegak

• Posisi alami tangan berada di samping badan, gerakkan Lakukan
spontan.
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Ubah teks dengan gambar dan angka



Indonesia

• Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia

• Memiliki lebih dari 13.000 pulau

• Sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni



INDONESIA

13.000 pulau
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Ubah runtutan penjelasan menjadi

sebuah diagram-diagram



Presentasi

• Ide menuliskan ide berbentuk kata-kata dan gambar & sound 
mengkomunikasikan ide

• Presenter menerjemahkan naskah sehingga mampu
mengkomunikasikan dengan suara serta fisik dengan menggunakan
wajah dan gesture (tangan, bahu)
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Upayakan menggunakan desain

slide yang custom



contoh



skil presentasi

Powerful Words

contoh



6
Terapkan teori-teori dkv
(nirmana, tipografi, dll)



TERTIB BERKERETA
Oleh: Stefen Leonardo, Ph.D



Tertib Berkereta
Oleh: Stefen Leonardo


