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Presentasi dengan dua monitor menggunakan fasilitas Presenter view 

 

Anda dapat menjalankan presentasi Microsoft Office PowerPoint dari satu monitor (di 

podium, misalnya) sementara audiens dapat melihat pada monitor kedua yang biasanya 

berada di depan dan dengan ukuran yang besar. 

 

Sekilas tentang presenter view 

 

Dengan menggunakan dua monitor, Anda dapat menjalankan program lainnya yang tidak 

dapat dilihat oleh audiens, dan Anda juga mengakses Presenter view. Presenter view dapat 

membuat Anda lebih mudah dalam menyampaikan informasi ke audiens. 

 

CATATAN: 

Meskipun komputer Anda mampu untuk men-support lebih dari dua monitor, namun 

PowerPoint  hanya dapat men-support penggunaan dua monitor saja untuk presentasi. 

 

� Anda dapat menggunakan thumbnail untuk memilih slide dari urutan dan membuat 

presentasi yang disesuaikan dengan audiens.  

� Teks preview menunjukkan apa yang Anda klik selanjutnya akan ditampilkan di layar, 

seperti slide baru atau bullet berikutnya dalam sebuah list.  

� Speaker's notes (catatan pembicara) ditunjukkan dalam ukuran yang besar dan jelas 

sehingga dapat Anda gunakan sebagai script untuk presentasi Anda.  

� Anda dapat membuat layar menjadi hitam selama presentasi dan kembali lagi ke slide 

yang Anda tinggalkan tadi. Misalnya, Anda mungkin tidak ingin menampilkan slide 

selama istirahat atau sesi pertanyaan. 
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Dalam Presenter view, ikon dan tombol cukup besar untuk menavigasi dengan mudah, 

bahkan saat Anda menggunakan keyboard atau mouse yang tidak familiar. Berikut ini 

ilustrasi yang menunjukkan beragam tools yang tersedia dari Presenter view. 

 

 
 

1. Thumbnail dari slide yang dapat Anda klik untuk melompat ke slide berikutnya atau 

kembali ke slide yang telah Anda presentasikan. 

2. Slide yang saat ini Anda tampilkan ke audiens. 

3. Tombol End Show, yang dapat Anda klik kapan saja Anda ingin mengakhiri presentasi. 

4. Tombol Black-out, yang dapat Anda klik untuk membuat layar sementara berwarna 

gelap dan dapat Anda klik lagi untuk menampilkan slide yang tadi. 

5. Up Next, mengindikasikan slide selanjutnya yang akan dilihat audiens. 

6. Tombol yang dapat Anda klik untuk berpindah maju atau mundur selama presentasi. 

7. Nomor slide (contoh, Slide 5 of 10). 

8. Waktu berlalu, jam dan menit, sejak awal dari presentasi Anda. 

9. Speaker's notes (catatan pembicara), yang dapat Anda gunakan sebagai script untuk 

presentasi. 

 

Persyaratan untuk menggunakan Presenter view: 

 

� Pastikan komputer yang Anda gunakan untuk presentasi memiliki kemampuan 

multiple monitor. Kebanyakan komputer desktop membutuhkan dua video card 

untuk kemampuan multiple monitor sedangkan kebanyakan laptop memiliki multiple 

monitor capability built in.  

� Nyalakan multiple monitor support.  

� Nyalakan Presenter view. 
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Menyalakan multiple monitor support: 

 

CATATAN: 

� Untuk mematikan multiple monitor support, pilih monitor kedua, kemudian hilangkan 

check box Extend my Windows Desktop onto this monitor.  

 

1. Pada tab Slide Show, Monitors, klik Show Presenter View.  

2. Pada kotak dialog Display Properties, pada tab Settings, klik ikon monitor untuk 

monitor presenter, dan kemudian pilih check box Use this device as the primary 

monitor.  

Jika check box Use this device as the primary monitor dipilih dan tidak tersedia, 

berarti monitor telah ditetapkan sebagai monitor utama. Anda dapat memilih hanya 

satu monitor utama pada satu waktu.  

3. Klik ikon monitor untuk monitor audiens, kemudian pilih check box Extend my 

Windows Desktop onto this monitor  

 

Menyampaikan presentasi dengan dua monitor mengunakan Presenter view: 

 

Setelah Anda mengatur monitor, buka presentasi yang ingin Anda sampaikan, kemudian 

lakukan langkah berikut: 

1. Pada tab Slide Show, Set Up, klik Set Up Slide Show.  

2. Pada kotak dialog Set Up Show, pilih pilihan yang Anda inginkan, kemudian klik OK.  

3. Untuk memulai menyampaikan presentasi, pada tab View, Presentation Views, klik 

Slide Show. 

 


