
Tips Berpresentasi

Berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda perhatikan dan terapkan untuk melakukan 
presentasi tulisan ilmiah (makalah) Anda di dalam suatu forum Seminar Ilmiah. Ini dapat juga Anda 
terapkan pada saat Anda harus mempresentasikan Proposal Tugas Akhir (Skripsi) atau pada saat 
presentasi hasil Tugas Akhir Anda di depan para dosen penguji Anda.

1. Harus Anda ingat bahwa MAKALAH dan PRESENTASI adalah dua hal yang berbeda. Pada 
saat presentasi, janganlah membaca secara langsung dari catatan yang sudah Anda buat 
sebelumnya.

2. Ingatlah selalu DURASI PRESENTASI yang disediakan moderator, dan berlatihlah Anda 
untuk rentang waktu tersebut. Biasanya dalam Seminar Internasional, tersedia waktu 15 menit 
penyajian (presentasi) dan 5 menit tanya-jawab.

3. Hindarkan menuliskan informasi yang terlalu banyak dalam sebuah slide. Gunakan ukuran 
huruf minimum 18 atau lebih besar.

4. Hindarkan menuliskan ekspresi matematis atau rumus yang terlalu panjang dan rumit. 
Terangkan bahwa detil dari rumus-rumus atau persamaan-persamaan tersebut dsb., dapat 
dibaca dalam makalah Anda.

5. Pastikan bahwa gambar-gambar, tabel dan legenda/keterangan pada grafik-grafik Anda terlihat 
dengan jelas dan terbaca oleh hadirin.

6. Jangan menggunakan terlalu banyak slide: satu slide umumnya memerlukan 1 menit 
penjelasan. Siapkan slide tambahan yang mungkin Anda perlukan pada saat menjawab 
pertanyaan penanya.

7. Gunakan jenis huruf yang sederhana, seperti New Times Roman, Arial atau sejenisnya. 
Hindarkan penggunaan jenis huruf, warna dan latar belakang slide (atau kombinasi ketiganya) 
yang menyulitkan hadirin dalam melihat dan membacanya.

8. Usahakan presentasi oral Anda ini bisa dimengerti oleh hadirin (saintis dan insinyur) secara 
umum. Caranya gunakan kata-kata dan struktur kalimat yang sederhana dan lakukan 
pengulangan-pengulangan pada point-point utama yang penting.

9. Perlu diingat, selama presentasi Anda harus selalu dekat dengan pengeras suara (bila memang 
digunakan) agar suara Anda selalu jelas.

10. Usahakan bawa dan gunakan LASER POINTER Anda dalam presentasi.

Dengan menerapkan tips ini, Insya Allah kualitas presentasi Anda secara umum akan ekselen. Bahkan 
mungkin tidak kalah dengan mutu presentasi seorang Prof. sekalipun. Semoga bermanfaat dan selamat 
mencoba !!!

Tentang presentasi seorang Prof. (khususnya Prof. Univ di Jepang), saya punya sedikit pengalaman 
yang menarik. Kapan-kapan kalau ada waktu saya akan cerita…….


