
Menemukan apa yang Anda butuhkan 
Klik tab mana pun di pita untuk menampilkan 
tombol dan perintah.

Mengunakan tab kontekstual 
Beberapa pita hanya muncul ketika Anda membutuhkannya. Misalnya, saat Anda menyisipkan atau 
memilih gambar, tab Format Alat Gambar akan muncul.

Mengelola presentasi Anda 
Klik tab File untuk membuka,
menyimpan, mencetak, dan 
mengelola presentasi Anda.

Mengunakan panel Format
Gunakan panel yang praktis 
ini untuk menerapkan 
pemformatan ke gambar, video, 
SmartArt, bentuk, dan objek 
lainnya.

Memperbesar dan 
memperkecil 
Geser bilah ini ke kiri atau ke 
kanan untuk memperkecil atau 
memperbesar detail slide.

Lihat opsi lainnya
Klik panah ini untuk melihat opsi lainnya di 
dalam kotak dialog.

Memperlihatkan konten yang 
Anda inginkan 
Beralih tampilan atau 
memperlihatkan atau 
menyembunyikan catatan dan 
komentar.

Membutuhkan ruang lebih 
banyak?
Klik di sini atau tekan CTRL+F1 
untuk menyembunyikan atau 
memperlihatkan pita.

Mendapatkan bantuan 
Klik di sini atau tekan F1.

Panduan Mulai Cepat 
Microsoft PowerPoint 2013 terlihat berbeda dari versi sebelumnya, jadi kami membuat
panduan ini untuk membantu Anda meminimalkan kurva pembelajaran.



Pencarian untuk templat dan tema online
Ketik kata kunci di dalam kotak pencarian untuk 
menemukan templat dan tema online di Office.com.

Menggunakan tema utama
Pilih tema bawaan untuk memulai presentasi Anda selanjutnya. Tema 
bawaan ini berfungsi dengan baik untuk presentasi layar lebar (16:9) dan 
layar standar (4:3).

Membuka presentasi terbaru
Ini memberikan akses yang 
mudah ke presentasi Anda yang 
baru Anda buka.

Memulai dari awal
Untuk memulai presentasi baru, 
klik Presentasi Kosong.

Memilih kategori templat
Klik kategori templat di bawah kotak pencarian untuk 
menemukan beberapa templat PowerPoint yang paling populer.

Menemukan file lainnya
Telusuri untuk menemukan 
presentasi dan file lainnya yang 
disimpan di komputer Anda 
atau di awan.

Variasi tema
Ketika Anda memilih tema, 
PowerPoint menawarkan 
kepada Anda variasi dengan 
aneka palet warna dan jenis 
font.

Masuk ke Office
Masuk ke akun Anda dan
akses file yang telah Anda 
simpan ke awan dari mana saja.

Panduan Mulai Cepat 
Ketika Anda pertama kali membuka PowerPoint 2013, Anda akan melihat bahwa Anda memiliki beberapa pilihan untuk memulai—
menggunakan templat, tema, file terbaru, atau presentasi kosong.



Bagaimana cara mendapatkan 
bantuan dengan PowerPoint 2013
Jika Anda telah menggunakan PowerPoint versi sebelumnya, Anda mungkin 
memiliki pertanyaan tentang di mana menemukan perintah tertentu di  
PowerPoint 2013. 

Ada banyak sumber daya gratis tersedia untuk membantu Anda mempelajari 
PowerPoint 2013, termasuk topik pelatihan, bantuan topik dan video Memulai dan tugas 
dasar. Untuk menemukan materi-materi ini, klik tombol Bantuan PowerPoint (tanda 
tanya) di sudut kanan atas jendela PowerPoint. 

Membuat pita tab
dan grup kustom
Anda bisa membuat tab atau grup kustom pada pita dan menambahkan tombol ke
perintah yang Anda inginkan. Klik-kanan pita tab atau grup mana pun, lalu klik
Kustomisasi Pita.

Berikutnya, tambahkan perintah dari kotak Opsi PowerPoint. Misalnya, Anda bisa 
membuat tab bernama Sering, lalu tambahkan beberapa perintah yang paling 
sering digunakan ke grup kustom di tab ini. 

Jika Anda membuat kesalahan, Anda bisa menggunakan tombol Reset untuk 
kembali ke pengaturan default (“pabrik”). 

Beberapa perintah PowerPoint yang lebih lama tidak muncul di pita, namun 
perintah-perintah itu masih tersedia. Dalam kotak dialog PowerPoint Options, 
klik Kustomisasi Pita, lalu di daftar Pilih perintah dari, pilih Perintah Tidak di Pita. 
Sekarang temukan perintah yang Anda inginkan dan tambahkan perintah tersebut 
ke pita tab dan grup kustom.



Hal-hal yang mungkin Anda cari 
Gunakan daftar di bawah ini untuk menemukan beberapa alat dan perintah yang lebih umum 
di PowerPoint 2013.

Untuk... Klik... Lalu cari di...

Membuka, menyimpan, mencetak, mengirim, mengekspor, mengkonversi, 
atau memproteksi files 

File Tampilan backstage (klik perintah di panel kiri).

Menambahkan slide, menerapkan tata letak, mengubah font, meratakan 
teks, atau menerapkan Gaya Cepat

Beranda Grup Slide, Font, Paragraf, Menggambar, dan Pengeditan.

Menyisipkan tabel, gambar, bentuk, SmartArt, WordArt, bagan, komentar, 
Header dan footer, video, atau audio 

Sisipkan Grup Tabel, Gambar, Ilustrasi, Komentar, Teks, dan Media.

Menerapkan tema, mengubah warna tema, mengubah ukuran slide, 
mengubah latar belakang slide, atau menambahkan cap air.

Desain Grup Tema, Varian, atau Kustomisasi.

Menerapkan atau menyesuaikan waktu transisi. Transisi Grup Transisi dan Waktu.

Menerapkan atau menyesuaikan waktu animasi Animasi Grup Animasi, Animasi Tingkat Lanjut, dan Waktu.

Memulai peragaan slide, mempersiapkan peragaan slide, menentukan 
monitor yang akan digunakan dengan Tampilan penyaji

Peragaan  
Slide

Grup Mulai Peragaan Slide, Menyiapkan, dan Monitor.

Memeriksa ejaan, memasukkan dan meninjau komentar, atau 
membandingkan presentasi

Tinjau Grup Pemeriksaan, Komentar, dan Bandingkan.

Mengubah tampilan, mengedit tampilan master, memperlihatkan kisi, 
panduan, dan penggaris, pembesaran, beralih antara jendela PowerPoint, 
dan penggunaan makro.

Tampilan Grup Tampilan Presentasi, Tampilan Master, Peragaan, Zoom, 
Jendela, dan Makro.



Mengakses perintah yang 
sering digunakan   

Toolbar Akses Cepat, di sudut kiri atas jendela PowerPoint, merupakan templat 
yang tepat untuk menambahkan tombol pintasan untuk perintah yang sering Anda 
gunakan.

Klik panah turun-bawah di dekat Toolbar Akses Cepat untuk menambahkan atau 
menghapus perintah yang tercantum di menu pintasan.

Alat yang intuitif di ujung jari Anda
 

Perhatikan beberapa pita muncul dan
menghilang, tergantung apa yang sedang 
Anda lakukan.

Misalnya, ketika Anda menyisipkan atau 
memilih video, tab Alat Video: Pemutaran 
dan Format muncul secara otomatis. Tab 
tersebut muncul agar Anda bisa menerapkan 
pemformatan atau menyetel opsi pemutaran 
untuk video. Tipe tab konstektual seperti ini 
muncul setiap kali Anda menyisipkan atau 
memilih gambar, bagan, tabel, WordArt, 
atau objek lainnya.

Ketika Anda sedang membuat sebuah slide 
dan Anda mengklik-kanan latar belakang 
slide, menu klik-kanan akan muncul, yang 
berisi opsi tugas.

Demikian juga, toolbar mini akan muncul 
secara otomatis kapan pun Anda ingin 
menjalankan tugas terkait teks dengan 
cepat, seperti menginden poin atau 
menerapkan tebal ke teks Anda.

Jika perintah yang ingin Anda tambahkan tidak diperlihatkan di dalam daftar, 
beralihlah ke pita tab di mana tombol berada, lalu klik-kanan di sana. Pada menu 
pintasan, klik Tambahkan ke Toolbar Akses Cepat. 



Mengubah tema  
 

Ketika Anda menerapkan tema bawaan dan Anda ingin mengubah warna dan font, 
Anda bisa memilih varian tema pilihan-desainer dari layar mulai atau di tab Desain.

Ukuran slide default baru
 

Sebagian besar TV dan video di dunia telah berpindah ke format layar lebar 
dan HD, dan begitu pula PowerPoint. Di versi sebelumnya, rasio slidenya 4:3. Di 
PowerPoint 2013, 16:9 adalah rasio default baru, tapi Anda bisa mengubah rasio ini 
di tab Desain.

Jika Anda bekerja dengan slide PowerPoint versi lama, atau menyajikannya pada 
monitor atau proyektor lama, Anda mungkin ingin mengubah rasio slide kembali 
ke 4:3. Untuk melakukannya, klik Desain > Ukuran Slide lalu pilih 4:3 —atau Anda 
bisa menyetel ukuran kustom Anda sendiri.

Jika Anda tidak melihat kombinasi yang cocok untuk Anda, Anda selalu bisa 
mengkustomisasi warna, font, dan efek tema di Tampilan Master Slide.  

Klik Tampilan > Master Slide dan Anda akan melihatn opsi Warna, Font, dan 
Efek di grup Latar Belakang.



Penyetelan Tampilan Penyaji
otomatis
 

Jika Anda menggunakan Tampilan Penyaji di PowerPoint versi sebelumnya, Anda 
mungkin mengalami kesulitan dalam pengaturannya. PowerPoint 2013 mengatasi 
kesulitan tersebut dan membuatnya semakin mudah untuk digunakan.

Yang Anda perlu lakukan adalah menghubungkan proyektor dan monitor dan 
PowerPoint akan menerapkan pengaturan yang tepat untuk Anda secara otomatis. 
Namun, Anda juga bisa mengontrolnya secara manual (beralih antara monitor dan 
proyektor) jika Anda memerlukannya.

Ingatlah bahwa Tampilan Penyaji tidak lagi memerlukan beberapa monitor. 
Sekarang Anda bisa berlatih dan menggunakan semua alat di Tampilan Penyaji dari 
satu monitor tanpa harus terhubung ke apa pun.

PowerPoint pada perangkat 
sentuh
 

Anda bisa berinteraksi dengan PowerPoint 2013 pada perangkat sentuh yang 
menjalankan Windows 8. Menggunakan gerakan sentuh umum, Anda dapat 
mengusap cepat, mengetuk, menggulir, memperbesar, dan menggerakkan 
presentasi Anda secara leluasa.



Menyimpan presentasi Anda
ke awan  
 

“Awan” itu seperti penyimpanan file di langit. Anda bisa mendapatkannya setiap 
kali Anda online. Jika Anda bepergian atau pindah dari satu tempat ke tempat lain 
secara berkala dan Anda membutuhkan akses ke file Anda, pertimbangkan untuk 
menyimpan file Anda di awan.

OneDrive adalah layanan awan online gratis di mana Anda bisa mengakses dan 
berbagi file dengan aman dengan orang lain. Yang Anda butuhkan hanyalah akun 
gratis Microsoft untuk masuk ke OneDrive.

Masuk ke Office
 

Untuk mulai menyimpan, berbagi, dan menaruh file Anda ke awan, masuk ke
Microsoft Office. 

Di PowerPoint, atau aplikasi Office mana pun, cari nama Anda di pojok kanan atas 
pita. Setelah Anda masuk, Anda bisa beralih akun dan mengubah profil Anda.



Bagaimana cara bekerja dengan orang
yang tidak memiliki PowerPoint 2013 
Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbagi atau bertukar file dengan orang yang 
menggunakan PowerPoint versi lebih lama. 

Di PowerPoint 2013... Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan?

Anda membuka presentasi 
yang dibuat di
PowerPoint 2007
atau yang lebih lama.

Di PowerPoint 2013 Anda akan melihat kata [Mode Kompatibilitas] 
pada bilah judul. Ini memberi tahu Anda bahwa presentasi tersebut 
saat ini disimpan dalam format file lama, yang tidak mengenali fitur 
terbaru seperti penyematan video, efek transisi baru, bagian, dan 
lainnya.

Jika Anda ingin menggunakan semua fitur PowerPoint 2013 yang 
tersedia, Anda harus mengubah presentasi ke format file terbaru. 

Anda bisa terus bekerja dalam Mode Kompatibilitas. Namun, jika tidak 
ada seorang pun yang berbagi presentasi dengan Anda menggunakan 
PowerPoint 2007 atau yang lebih lama, maka lebih baik mengubah file 
ke format terbaru.

Untuk mengubah file, klik File > Info > Konversi.

Anda menyimpan presentasi 
Anda sebagai PowerPoint 
2013.

Jika kolega-kolega Anda membuka presentasi PowerPoint 2013 Anda 
di PowerPoint 2007 atau lebih lama, muncul permintaan dengan 
link untuk mengunduh Paket Kompatibilitas gratis. Mereka akan 
membutuhkan Paket Kompatibilitas untuk membuka dan bekerja 
dengan presentasi di dalam format baru. Jika Anda menyertakan fitur 
baru PowerPoint 2013 atau pemformatan di dalam presentasi Anda, 
kolega Anda (yang menggunakan PowerPoint 2007 atau lebih lama) 
akan melihat peringatan tentang fitur yang tidak didukung. 

Sebelum berbagi presentasi PowerPoint 2013 Anda dengan kolega 
yang menggunakan PowerPoint versi yang lebih lama, jalankan 
alat Pemeriksa Kompatibilitas. Untuk memeriksa kompatibilitas, 
di PowerPoint 2013, klik File > Info > Periksa Masalah > Periksa 
Kompatibilitas.

Alat ini memberi tahu Anda mana fitur baru PowerPoint 2013 yang 
tidak didukung di versi yang lebih lama. Anda bisa memutuskan 
apakah akan memindahkan fitur ini untuk menghindari peringatan di 
PowerPoint versi sebelumnya. 

Anda menyimpan presentasi 
Anda sebagai file PowerPoint 
2007 atau yang lebih lama.

Jika kolega membuka presentasi di PowerPoint 2007 atau lebih 
lama, file akan terbuka secara normal — Paket Kompatibilitas tidak 
dibutuhkan.

Jika Anda telah menyertakan fitur baru PowerPoint 2013 atau 
pemformatan di presentasi Anda, kolega Anda akan melihat peringatan 
tentang fitur yang tidak didukung, pemformatan atau fitur mungkin 
tidak akan muncul di file, atau objeknya mungkin tidak bisa diedit. 

Berarti, Anda tidak perlu melakukan apa pun.

Ketika Anda menyimpan file Anda dalam format file PowerPoint lama, 
Pemeriksa Kompatibilitas akan berjalan secara otomatis dan akan 
memperingatkan Anda tentang semua fitur yang tidak didukung. 


