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Mudah Dibaca 

Pergunakan Jenis Huruf (Font Typer) Standar:  

• Arial  

• Times New Roman 

• Calibri 

 

Hindari Jenis Huruf (Font Type) yang Rumit 

terutama untuk Content (Materi Presentasi): 

• Edwardian Script ITC 
• French Script MT 



Judul Slide Jelas 

• Pergunakanlah gaya 

huruf (font style) yang 

tebal, jelas, & mudah 

dibaca pada setiap slide 

title (judul). 

• Ukuran huruf (font size) 

untuk judul slide, lebih 

besar dibandingkan font 

size untuk content 

(materi presentasi). 

• 44 poin atau 

lebih besar 

FONT 

SIZE 

JUDUL 

• 32 poin atau 

lebih besar 

FONT 

SIZE SUB 

JUDUL 

• 28 poin atau 

lebih besar 

FONT 

SIZE 

CONTENT 



Background  Simple 

•Perhatikan background yang dipergunakan 

pada setiap slide yang dibuat. Jangan 

sampai materi presentasi tidak bisa terbaca 

dengan jelas, karena pemakaian background 

yang terlalu kontras (ramai). 

•Background harus sederhana, tidak bersifat 

grafis, dan biasanya harus memiliki satu 

warna saja, atau warna pastel muda atau 

putih dan hitam. 



Penggunaan Warna Contrast 

• Teks & background haruslah sangat kontras. Bila background berwarna 

gelap, teksnya harus berwarna sangat terang. Bila background-nya 

berwarna terang, teksnya harus berwarna sangat gelap.  

• Beberapa kombinasi warna yang baik untuk teks & background adalah: 

 

 

 

 

• Warna-warna tertentu tidak boleh digunakan bersamaan:  

 

 

• Tidak boleh digunakan bersamaan sebagai background dan teks, atau 

ciri-ciri grafik.  

 

Catatan: Karena buta warna, sekitar 10% dari masyarakat mengalami 

kesulitan dengan warna merah & hijau. 

Putih Ungu Biru Tua Putih 

Putih Putih Kuning Putih 

Hijau Hitam Hitam Hitam 



Ilustrasi dan Desain Presentasi 

Tambahkan Ilustrasi 

Gunakan ilustrasi seperti 

gambar, clip art, dan 

diagram yang sesuai dengan 

materi presentasi untuk 

membantu memperjelas 

materi presentasi. 

 

Selain itu, menggunakan 

ilustrasi akan membantu 

untuk meningkatkan 

perhatian audience. 

Desain Konsisten 

Pilih font type, bulleting, 

background, dan animasi 

pergantian slide yang 

konsisten hingga akhir 

presentasi 



Jumlah Slide & Baris Terbatas 

Jangan membuat slide presentasi yang terlalu banyak untuk satu file 

presentasi. Buatlah slide seefisien mungkin.  

Jumlah baris dalam slide juga jangan terlalu banyak karena akan 

menyebabkan isi silde tersebut menjadi terlalu penuh, teks menjadi 

kecil-kecil. Akibat yang lebih parah, audience tidak mau mencerna atau 

membaca informasi yang ada dalam slide tersebut.  

Materi presentasi (isi slide) disampaikan dalam bentuk kalimat singkat 

atau poin-poin pokok. 


