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Ketika membahas tentang optimasi data serta

bagaimana menampilkannya dalam presentasi

maupun dunia maya sebagai bagian dari visual

marketing, tidak sedikit audiens yang merasa

bahwa slide presentasinya selama ini sekedar

ditampilkan, sekedar alat bantu dan akhirnya

presentasinya mengikuti slide dengan selalu

menatap ke layar proyektor.“Rombak total slide

Anda”, Itu yang perlu ditekankan setelah

memahami bahwa slide bukanlah alat bantu,

namun bagian dari presentasi.

Nah, dalam artikel ini saya akan membahas

tentang slide macam apa yang harus dirombak

total. Artikel ini akan membahas ciri-cirinya,

semoga kita tidak termasuk salah satu orang

yang menampilkan presentasi dengan ciri-ciri

yang saya sebutkan berikut ini:

1. Penuh Teks

Jika selama ini slide Anda penuh teks, maka

rombak total slide Anda. Di dalam buku

Presentation Zen Design, disebut bahwa

orang yang presentasi dengan slide penuh

teks sebenarnya kurang memahami materi

presentasinya. Mengapa demikian? Karena

dia tidak mengetahui apa poin penting

presentasinya, sehingga dia merasa harus

menampilkan semuanya, karena menurutnya

semuanya penting. Padahal menurut pakar

presentasi dunia yang juga sensei saya, Garr

Reynolds, “Jika Anda menampilkan semua di

dalam slide dengan alasan semuanya penting,

maka tidak ada yang penting dalam presentasi

Anda.”

2. Tak Mengenal Harmoni Warna
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Jika kita merasa bahwa slide yang kita

desain tidak mengenal harmonisasi warna,

semisal background hijau dan tulisan merah,

atau latar belakang ungu dan tulisan biru,

sehingga sakit di mata, maka usul saya

rombak total slide Anda. Mengapa? Salah

satu hal yang membuat audiens betah

dalam memperhatikan presentasi adalah

tampilan slide dengan warna harmoni.

Nyaman di mata. Meneduhkan. Audiens

pasti enggan membaca slide dengan

mengernyitkan dahi, apalagi sampai merasa

tersiksa karena visualisasi slide yang asal

tempel warna. Bahasa kerennya, main tubruk

hehe.. Nah, coba periksa lagi slide kita,

mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini.

Data memang penting untuk menunjang

presentasi, karena data adalah argumentasi

tak terbantahkan. Namun demikian jika kita

menampilkan data yang sangat banyak,

angka yang berderet-deret, hingga sulit

terbaca di dalam slide, maka rombak total

slide Anda. Memang data penting, namun

justru karena penting itulah, maka berikan

audiens informasi secukupnya, tak perlu

berlebihan. Anda perlu membuat audiens

mengangguk karena data Anda keren, bukan

menggelengkan kepala karena data Anda tak

terbaca. Jika data Anda terlalu banyak,

akibatnya font kian kecil dan makin susah

dibaca. Apa akibatnya jika slide Anda susah

dibaca? Ya, audiens akan mengabaikannya.

3. Terlalu Banyak Data 4. Mirip dengan Handout

Yang terakhir adalah slide yang tidak punya

perbedaan dengan handout atau modul

presentasi. Bahkan yang lebih buruk,

handout adalah slide yang di print out. Jika

ini yang selama ini terjadi, maka rombak total

slide Anda. Mengapa? Audiens hadir karena

ingin mendengarkan presentasi Anda, bukan

karena ingin membaca handout. Nah, itulah

ciri slide yang harus dirombak total, sehingga

presentasi kita lebih tajam dan mengena.
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5. Font yang susah dibaca

Ingin presentasi yang artistik dan indah

boleh-boleh saja, namun perhatikan juga

audiens Anda. Pastikan mereka bisa

membaca pesan Anda di slide. Font yang

terlalu kecil atau terlalu besar adalah

kesalahan dasar slide presentasi. Demikian

pula font yang terlalu artistik dengan

lengkungan disana-sini

6. Terlalu Banyak Bullet Point

Bullet point sengaja dibuat supaya audiens

memahami dengan detail poin penyampaian

Anda. Tapi jika terlalu banyak, semakin

banyak pula poin penyampaian yang hilang

dan semakin susah diingat. Selain itu terlalu

banyak bullet point membuat slide Anda jadi

padat.
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Dalam setiap tulisan saya selalu menyatakan,

“slide presentasi terdiri dari 3 bagian utama,

yaitu background atau image, font atau pilihan

huruf dan warna yang memadukan keduanya.”

Ya, tiga hal tersebut merupakan inti dari slide

presentasi. Meski demikian, ada satu hal lagi

yang seringkali diabaikan oleh pengguna

software presentasi seperti powerpoint untuk

dioptimasi. Padahal ketika dioptimasi, slide kita

akan jauh lebih indah dan hidup. Dialah shapes

atau beragam bentuk yang sudah tersedia

dalam software presentasi seperti powerpoint.

Shapes bermacam-macam, ada lingkaran, elips,

bujursangkar, bintang, garis lurus, lengkung,

bulan sabit, hati dan beragam jenis lainnya.

Shapes bisa dioptimasi untuk membuat

tampilan powerpoint kita lebih berkelas.

Misalnya shapes bujur sangkar, bisa

disesuaikan untuk membuat frame pada foto

atau gambar yang kita letakkan dalam desain

slide presentasi sehingga image terkesan

memiliki bingkai. Shapes lingkaran, dapat

dioptimasi untuk membuat bentuk bola dengan

efek tiga dimensi, lalu membuat tulisan di

atasnya. Sebagai contoh, Anda bisa melihat

logo Akademi Trainer yang juga merupakan

hasil optimasi shapes.

Contoh lainnya adalah shapes bulan sabit.

Dalam buku Amazing Slide Presentation,

saya menunjukkan hasil desain slide

presentasi, perpaduan shapes bulan sabit

dalam satu slide presentasi yang mampu

memberi kesan mewah dan indah. Shapes

bulan sabit juga bisa digunakan sebagai

bagian dari tulisan membentuk semi

lingkaran seperti planet saturnus, sehingga

terkesan “wow”. Shapes juga mampu

dioptimasi dengan mentransparansikan

permukaannya, sehingga images yang

berada di belakang shapes masih tampak

dan masih mampu dilihat keindahannya.

Masih banyak kemampuan shapes yang bisa

dioptimalkan jika Anda mau mengutak-atik

shapes. Salah satunya adalah memadukan

dua atau tiga shapes menjadi satu bentuk

shapes baru. Misal, shapes persegi dan

segitiga menjadi bentuk seperti rumah.

Shapes persegi dan lingkaran menjadi bentuk

kubah, dan sebagainya. Anda bisa

mengoptimalkan shapes jika sering berlatih

dan berlatih.
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Nah, cobalah memberi nuansa berbeda

pada desain slide presentasi powerpoint

Anda. Dengan berani menempatkan shapes

dalam slide. Ini adalah cara yang mungkin

belum terpikirkan oleh audiens Anda.

Dengan demikian, audiens Anda akan

menanti-nanti slide Anda. Apa yang ingin

Anda tampilkan slide demi slide. Inilah

kekuatan optimasi slide pesentasi,

sederhana dan berpengaruh.
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Jika selama ini kita biasanya menggunakan 1

shapes saja dalam mendesain slide presentasi,

cobalah untuk berinovasi dengan melakukan

perpaduan dua shapes dalam slide powerpoint

Anda. Bagaimana caranya? Dalam powerpoint

ada berbagai macam shapes yang bisa Anda

kembangkan dan modifikasi sesuai dengan

keinginan Anda. Misal menggunakan shapes

lingkaran dengan persegi, shapes segitiga

dengan trapesium dan sebagainya.

Perpaduan 2 shapes akan menghasilkan

bentuk baru dalam slide presentasi Anda, yang

pasti membuat audiens kian tercengang. Kok

bisa ya… hehehe. Nah, berikut adalah salah

satu contoh perpaduan dua shapes yang saya

desain dalam slide powerpoint. Gambar berikut

merupakan slide powerpoint yang sudah saya

simpan dalam bentuk image.

Nah, pada gambar di atas Anda melihat

kertas putih terlipat. Itu sebenarnya

perpaduan dua shapes persegi menjadi satu

image yang serasi. Anda bisa

mengembangkan perpaduan 2 shapes yang

lain, sesuai intuisi Anda sendiri.

Perpaduan 2 shapes berikutnya memadukan

shapes dengan image. Foto saya sekeluarga

yang terlipat berikut merupakan perpaduan 2

shapes, persegi dan segitiga. Untuk

mendesain perpaduan 2 shapes Anda juga

harus memperhatikan warna shapes, arah

datangnya cahaya hingga gradasi warna yang

mungkin ada di dalamnya. Ok, inilah tips

desain slide presentasi yang bisa saya

hadirkan pagi ini. Silakan mencoba.
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Dalam Powerpoint 2010 ke atas, ada salah satu

elemen yang disebut dengan shapes atau

bentuk. Ada lingkaran, persegi, garis lurus, garis

lengkung, konektor dan sebagainya. Shapes

bukanlah gambar, karena shapes adalah rumus

matematika yang diwujudkan dalam tampilan

visual. Shapes bisa diedit. Diubah bentuknya,

warnanya, garis tepinya sesuai dengan

keinginan desainer. Di dalam software desain

lainnya seperti Adobe Illustrator, shapes

disebut juga dengan vektor.

Fleksibilitas shapes, membuatnya mampu

dioptimalkan menjadi sebuah bentuk baru.

Gabungan antara dua atau lebih shapes, bisa

menjadi wujud yang tidak diduga sebelumnya.

Misal, dua lingkaran bisa dijadikan bulan sabit

atau digabungkan menjadi satu adalah salah

satu kelebihan shapes. Nah, dalam artikel ini,

saya akan membahas bagaimana cara

membuat bentuk baru dan kreatif dengan

merge shapes. Fitur merge shapes atau

penggabungan bentuk bisa Anda jumpai di

Powerpoint 2010 ke atas, lebih lengkap lagi jika

Anda memiliki Powerpoint 2013 ke atas. Lalu

seperti apakah fitur merge shapes itu? Dan

bagaimana cara membuat bentuk baru dan

kreatif dengan merge shapes? Berikut

penjelasannya:

Di Powerpoint 2013 ke atas, fitur merge

shapes ada di bagian ribbon “drawing tools”

di bagian kanan setelah elemen “shapes“.

Ikon merge shapes akan aktif, jika Anda

memilih lebih dari 2 shapes.

Ada lima fitur merge shapes, yaitu union,

combine, fragment, intersect dan substract.

Saya coba jelaskan mulai dari yang pertama,

yaitu union. Fitur “union” atau bersatunya

shapes adalah fungsi yang bisa

menggabungkan lebih dari dua shapes

menjadi satu bentuk baru. Tampilan shape

baru ini sudah menjadi satu, dan tidak bisa

lagi dipisahkan shape-nya.
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FItur yang kedua untuk membuat bentuk

baru dengan merge shapes adalah combine.

Fitur combine atau mengkombinasikan dua

atau lebih shapes akan menghilangkan

bagian dimana dua atau lebih shapes

bertumpuk. Bagian shapes yang dihilangkan

tersebut menjadi tembus pandang.

Berikutnya adalah fragment. Fitur “fragment”

atau potongan, berarti bagian shape yang

saling tumpang tindih akan dipotong sesuai

dengan bentuk shape-nya. Berikut

contohnya:

Contoh tampilan shape sebelum dan

setelah di “fragment”

Yang keempat adalah “intersect“, fitur ini

menggabungkan dua atau lebih shape

dengan memilih bagian yang bertumpukan

tadi menjadi satu bentuk baru. Dan yang

terakhir teknik membuat bentuk baru dan

kreatif dengan merge shapes adalah

substract. Dengan substract, kita bisa

memilih bagian shape Powerpoint yang mau

dipotong, dengan menempatkan shape lain

di di depan shapes tersebut.

Gambar di atas merupakan contoh substract.

Semua shape yang berada di atas shape biru,

akhirnya menghilang, setelah “substract”

diklik. Inilah tips bagaimana membuat

bentuk baru dengan merge shapes.Nah, itulah

tips dan teknik kreatif dengan merge shapes

menggunakan software Powerpoint.



13 Rombak Total Slide Anda

Desain slide presentasi yang amazing harus

mampu berbicara. Dengan image yang tajam,

font yang berpengaruh dan warna yang

memanjakan. Usahakan teks yang ditampilkan

cukup besar sehingga mampu terbaca dengan

baik. Jika teks cukup besar, maka tentu jumlah

kalimat dalam tiap slide tidaklah terlalu

panjang.

Sayangnya sebagian besar desain slide

presentasi yang dihadirkan marak dengan bullet

point. Apa itu bullet point? Bullet point adalah

titik atau dots yang tersedia di template

powerpoint untuk menempatkan teks.

Keberadaan bullet point dimaksudkan

membantu presenter membuat alur

presentasinya dengan baik secara berurutan

dan terstruktur. Namun ternyata sebagian

besar presenter menyalahgunakannya. Mereka

menggunakan bullet point sebagai sarana copy

paste tulisan paragraf ke dalam slide

presentasi. “Supaya tidak lupa” katanya.

Padahal, dengan bergantung pada bullet point

presentasi kita tidak akan optimal.

Mengapa bullet point harus diminimalisir?

1. Bullet Point Menghambat Kreatifitas

Karena bullet point menghambat kreatifitas

Anda dalam desain slide presentasi, Anda

akan terpaku pada template, yang akhirnya

masing-masing slide tidak memiliki kekuatan

untuk menggerakkan audiens.

Bullet point menjadikan presentasi Anda

menjemukan. Ya, Anda bisa membayangkan

dalam satu slide terdiri dari 10 bullet point

dan seterusnya dan seterusnya. Tentu Anda

akan jenuh dan kurang konsentrasi dalam

menikmati slide presentasi. Mengapa?

Karena slide bertujuan memuaskan visual

audiens, dan bullet point sebaliknya.

2. Bullet Point Terkesan Menjemukan
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Semakin banyak bullet point, makin banyak

pesan Anda yang tidak diingat oleh

audiens. Mungkin Anda bermaksud

menyederhanakan presentasi dengan bullet

point, akan tetapi bukan kesederhanaan

yang audiens rasakan, tapi sebuah

kerumitan. Ya, rumit, karena mereka sulit

mengingat konten presentasi Anda.

Lalu bagaimana desain slide presentasi

yang optimal? Tentu yang minim bullet

point. Supaya mudah diingat, maka

sampaikan pesan Anda satu per satu.

Mengutip perkataan Steve Jobs, kalau bisa

satu slide satu pesan. “Wah, slide saya jadi

banyak dong.” Banyak atau tidak itu relatif.

Walaupun satu slide tapi jika penuh dengan

bullet point maka tentu presentasi kita

menjemukan. Padahal presentasi bukan

iklan. Iklan bisa diulang-ulang, sedangkan

dalam presentasi, Anda hanya punya satu

kali kesempatan, maka optimalkan. Sebagai

penutup, coba renungi perkataan Nancy

Duarte, “Jangan hitung slide Anda, tapi

pastikan isi slide Anda diperhitungkan.”

Anda tidak mampu membedakan mana

point yang penting di antara bullet point

yang tersampai, karena semua tampak

sama dan tak memiliki keunggulan satu

dengan yang lain.

3. Tidak Mampu Membedakan Point

yang Penting

4. Bullet Point Terkesan Rumit
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Apakah Anda pernah menginginkan slide

Powerpoint Anda memfokuskan salah satu

obyek yang terdapat di dalamnya dan

membuat obyek lain tidak terlihat dominan?

Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan

untuk mewujudkan hal tersebut. Diantaranya

dengan cropping salah satu bagian gambar

dalam slide, sehingga tampak terpotong. Cara

lainnya adalah memotongnya di dalam

Photoshop atau program editing gambar

lainnya, selanjutnya memasukkannya ke

dalam PowerPoint.

Sebenarnya ada cara lain yang bisa Anda

lakukan untuk memfokuskan salah satu

bagian dari slide Powerpoint dan

menjadikannya dominan, yaitu dengan teknik

pencahayaan. Teknik dalam desain slide

presentasi ini memanfaatkan 3 hal, yang

pertama pewarnaan gambar, kedua gradasi

shapes, dan ketiga cropping gambar. Tiga hal

ini sudah ada dalam fitur Powerpoint untuk

menciptakan desain slide presentasi, jadi

tidak perlu program tambahan lainnya.

Berikut adalah contoh gambar sebuah

panggung yang bisa kita temukan dengan

mudah melalui mesin pencari Google.

(Slide berlatar belakang panggung yang umum ditemui).

Dengan memanfaatkan nuansa gelap dari

gambar tersebut dan melalui 3 tahapan

teknik pencahayaan. Maka kita bisa

menciptakan desain slide presentasi yang

memukau seperti image slide berikut:

(Slide panggung yang sudah didesain dengan teknik
pencahayaan).

https://www.google.com/
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Desain slide presentasi dengan teknik

pencahayaan bukan hanya bisa dilakukan

dengan image yang tegak lurus, seperti

wallpaper, papan tulis dan sebagainya.

Namun juga bisa dilakukan di permukaan

image yang mendatar seperti jalan maupun

meja. Berikut adalah contoh slide dengan

image meja tanpa teknik pencahayaan.

(Permukaan meja tanpa teknik pencahayaan).

Untuk desain slide presentasi yang optimal

dengan teknik pencahayaan, maka kita harus

memperhatikan sudut datangnya cahaya,

tampilan cahaya di permukaan, bayang-

bayang yang ditimbulkan serta posisi tulisan

di atas permukaan.

Berikut adalah contoh tampilan desain slide

presentasi setelah diberi teknik

pencahayaan:

Perhatikan sudut jatuhnya cahaya, bayangan

yang ditimbulkan serta penempatan

tulisannya.

Ok, itulah tadi desain slide presentasi tentang

teknik pencahayaan dalam Powerpoint.

Semoga bermanfaat untuk Anda.

Salam Amazing.
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Berbagai macam image bisa kita masukkan ke

dalam slide, namun untuk menyampaikan pesan

dengan tepat, kita harus memilih gambar yang

pas. Sebuah gambar memiliki 1000 makna, jika

kita tidak optimal dalam memilih gambar, maka

pesan yang tersampai juga tidak seutuhnya.

Yang paling mengkhawatirkan adalah

kesalahan persepsi audiens terhadap slide

presentasi. Nah supaya hal tersebut bisa

dihindari maka selayaknya kita menampilkan

gambar terbaik dalam slide. Bagaimana

menentukan gambar yang terbaik untuk

menggambarkan pesan dalam slide

Powerpoint? Salah satu yang saya

rekomendasikan adalah image makro slide

powerpoint. Seperti apa? Simak terus ya.

Image makro adalah hasil fotografi dengan

memperbesar atau mendekatkan image dengan

mata manusia. Meski ukurannya besar atau

dekat, image makro masih tetap nyaman dilihat.

Kita bisa menggunakan image makro slide

powerpoint untuk mempertegas pesan dan

memperjelas image. Nah, berikut tips

menggunakan image makro slide powerpoint:

Semakin besar ukuran, semakin besar

resolusinya. Ini akan membuat image tetap

tajam dan enak dipandang. Berikut contoh

image bunga sakura yang high definition

dalam slide powerpoint:

Karena image makro sangat tajam, dan bisa

saja mendominasi tampilan slide dibanding

pesan, maka berikan jarak antara pesan

dengan image, sehingga pesan mudah

dibaca dan audiens mampu merefleksikan

pesan tersebut. Berikut contohnya:

Gambar berkualitas tinggi bisa dilihat dari

ukurannya.

1. Gunakan Image Berkualitas Tinggi

2. Berikan Jarak antara Image dan Pesan

Anda
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Image yang sesuai dengan pesan, akan

menjadikan slide Powerpoint Anda makin

optimal. Seperti contoh berikut, butiran salju

makroskopis yang sangat sesuai dengan isi

pesan slide presentasinya.

Oke, itulah tadi tips desain slide presentasi

tentang image makro slide powerpoint.

Semoga bisa menambah referensi desain

Anda.

3. Usahakan Menampilkan Image yang

Sesuai dengan Pesan Anda
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Warna merupakan salah satu komponen slide

presentasi yang amat penting. Warna bisa

menunjukkan sisi emosional maupun

profesional dari slide presentasi. Lalu,

bagaimana tips menentukan warna dalam

slide? Kombinasi warna apa saja yang harus

saya gunakan sehingga slide presentasi saya

tampak menarik? Bagaimana penentuan warna

slide sehingga tampilan presentasi saya

memukau dan tampak profesional? Nah, untuk

menjawab berbagai pertanyaan di atas, berikut

adalah runtutan penjelasan saya tentang slide

presentasi serta kombinasi warna. Saya

berharap jawaban ini juga menjadi tips

menentukan warrna slide Anda

Pertama, kita harus paham, slide presentasi

adalah untuk ditunjukkan pada audiens.

Slide presentasi adalah hak visual mereka.

Kewajiban presenter adalah menjamin

visualisasi slide mudah dimengerti, dipahami

dan nyaman di mata audiens. Oleh karena itu

wajib bagi seorang presenter mengetahui

latar belakang audiens, baik pendidikan, usia

hingga profesi mereka.

Sekedar tips saja, untuk audiens yang masih

muda, usia di bawah 35 tahun, perbanyak

warna hangat (warm colors) pada tampilan

slide Anda, misal pada baju yang dipakai

subyek slide, benda yang Anda tunjukkan

serta visualisasi huruf. Sedangkan untuk

audiens di atas usia 35 tahun, perbanyak

warna dingin atau cool colors. Berikut adalah

visualisasi warna hangat dan dingin.

Kontras memperjelas visualisasi slide

presentasi Anda. Secara umum, ukuran

kontras bisa ditunjukkan dari kejelasan

tulisan yang tampak jika dipadukan dengan

background. Oleh karena itu berikut tips

menentukan warna slide untuk dua macam

jenis background slide dengan dominasi

warna tertentu:

Background gelap: seperti biru gelap, lebih

baik menggunakan teks berwarna putih

atau kekuningan, sedangkan shapes bisa

memakai warna orange, biru langit atau

hijau limau.

1. Warna untuk Audiens

2. Perhatikan Kontras



20 Rombak Total Slide Anda

Background terang: seperti warna putih

gading, bisa menggunakan teks berwarna biru

gelap, abu-abu gelap atau kecoklatan, serta

aksen shapes berwarna hijau gelap. Berikut

adalah contoh perpaduan background dan

teks, “best” menunjukkan warna cukup

kontras dan terbaca. “fair” menunjukkan

warna tidak cukup kontras dan kurang baik

dalam slide, sedangkan “poor” menunjukkan

perpaduan warna yang harus dihindari:

Orange : hangat, fleksibel.

Kuning : optimis, kegembiraan, idealisme,

imajinasi.

Putih : sederhana, murni, kesucian.

3. Emosi Warna

Setiap warna memiliki karakteristik yang

berbeda. Warna bisa menjadi simbol emosi

tertentu. Berikut adalah beberapa contoh

warna dan karakteristiknya, semoga bisa

menjadi tips menentukan warna slide Anda:

Hitam : berat, tegas, pembeda, duka.

Coklat : membumi, sederhana.

Biru : kedamaian, kepercayaan, keamanan,

percaya diri.

Hijau : alam, lingkungan, alami, segar.

Abu-abu : konsisten, keamanan, stabil,

praktis.

Merah : gairah, semangat, cinta, panas,

larangan.
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Workshop ini dipandu oleh Pakar Slide Dhony
Firmansyah yang telah belajar langsung dengan
Garr Reynolds (penulis buku Presentation Zen
Design) selama setahun di Jepang.

Workshop yang mengungkap rahasia
memperbaiki tampilan presentasi dan
mengoptimasi MS.PowerPoint sehingga memiliki
tampilan visual berkelas dunia.
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Workshop Amazing Slide 
Infographic

Workshop yang mempelajari dasar-dasar
infografis, hingga praktik aplikasi infografis dalam
visualisasi data melalui grafik, tabel, diagram dan
pie chart dengan software PowerPoint.

Workshop ini dipandu oleh Pakar Slide Dhony
Firmansyah yang mengaplikasikan ilmunya dari
Garr Reynolds.
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Workshop Amazing Slide 
Videographic

Workshop yang mempelajari pembuatan
animasi & video infografis melalui slide
PowerPoint bersama Pakar Slide Dhony
Firmansyah dan tim Kreasi Presentasi.

Workshop ini telah diikuti oleh ratusan corporate
di Indonesia.
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Workshop Amazing Data 
Presentation

Workshop yang mempelajari teknik
pengumpulan, analisa dan visualisasi data
dengan Tableau.

Produk baru yang telah launching pada Juli 2019
di salah satu Corporate yang ada di Indonesia.
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Judul buku : Amazing Slide Presentation
Penulis : Dhony Firmansyah
Penerbit : Slid-Ex
Sinopsis : Buku desain slide presentasi
pertama di Indonesia yang membantu Anda 
mengoptimasi slide PowerPoint mulai dari
cara mendesain background, warna, font, 
image, hingga memodifikasi image dengan
shapes dan simbol sehingga tercipta slide 
kelas dunia yang memuaskan mata, 
berpengaruh, dan melejitkan karir atau bisnis
Anda.

“Desain slide ibarat bento, menyajikan
informasi dengan indah.”
-Dhony Firmansyah-
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Judul buku : Amazing Slide Infographic
Penulis : Dhony Firmansyah
Penerbit : Slid-Ex
Sinopsis : Buku infografis pertama di 
Indonesia yang membantu Anda membuat
data bercerita dengan memvisualisasikannya
secara sederhana dan mudah dicerna.

“Semakin visual presentasi yang Anda 
bawakan, semakin banyak Audiens yang 
mengingatnya. Dan yang paling penting, 
mereka mengingat Anda.” 
-Paul Arden-
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Judul buku : Amazing Slide Videographic
Penulis : Dhony Firmansyah
Penerbit : Kreasi Presentasi
Sinopsis : Mengenalkan elemen
penyusun videografis, teknik memilih font, 
merekam audio, menganimasikan infografis
dengan hasil animasi yang sejajar dengan
Adobe After Effect dan software video studio 
berbayar lainnya.

“Animasi menawarkan media bercerita dan 
hiburan visual yang dapat membawa 
kesenangan dan informasi kepada orang-
orang dari segala usia di seluruh dunia.” 
-Walt Disney-
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Bagi Anda yang ingin bersama-sama

mempelajari infografis & visualisasi

data bersama kami seperti halnya

Pembangunan Jaya Ancol silakan

menghubungi Contact Person dibawah

ini :

Telepon

(031) 9989 0044

0857 3333 0407

Website
KreasiPresentasi.com
Amazing-Slide.com

Twitter 

@KreasiPrsentasi

@SlidePresentasi

Email

KreasiPresentasi@gmail.com

Our Business / Services
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Kreasi Presentasi
Offline Workshop:

Mandiri Residence 

Kluster Jasmine 

F8-20, Krian, Sidoarjo

KreasiPresentasi.com


