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Membuat dan menampilkan custom show pada Microsoft PowerPoint 

 

Dengan membuat custom shows pada Microsoft Office PowerPoint, Anda dapat 

mengadaptasi suatu presentasi tunggal untuk berbagai macam audience.  

Ada dua macam custom show yaitu basic dan hyperlinked.  

Basic custom show merupakan suatu presentasi terpisah atau presentasi yang mencakup 

beberapa slide asli. Sedangkan hyperlinked custom show merupakan suatu cara cepat 

untuk menavigasi ke satu atau lebih presentasi yang terpisah. Sekarang kita bahas satu per 

satu. 

Basic custom shows 

Anda dapat menggunakan basic custom show untuk memberikan presentasi yang terpisah 

ke beberapa kelompok yang berbeda dalam organisasi/perusahaan Anda. Misalnya, jika 

presentasi Anda terdiri dari lima slide, Anda dapat membuat 2 buah custom show: custom 

show yang pertama dengan nama "Site 1" yang mencakup slide 1, 3, dan 5. Sedangkan 

custom show yang kedua dengan nama "Site 2" mencakup slide 1, 2, 4, dan 5. Saat Anda 

membuat custom show dari suatu presentasi, Anda selalu dapat menjalankan seluruh 

presentasi yang asli secara berurutan.  

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah: 

 

1 merupakan slide untuk “Site 1” 

2 merupakan slide untuk “Site 2” 

Hyperlinked custom shows 

Hyperlinked custom show dapat Anda manfaatkan untuk mengelola konten di dalam suatu 

presentasi. Misalnya, Anda membuat presentasi utama tentang gambaran keseluruhan dari 

suatu perusahaan, kemudian Anda membuat beberapa custom show untuk menjelaskan 

tiap-tiap departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Maka Anda dapat 

menghubungkan (link) presentasi utama tadi ke beberapa custom show ini.  
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Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah: 

 

1 merupakan slide pada presentasi utama yang berisi hyperlink 

2 merupakan custom show untuk Department A 

3 merupakan custom show untuk Department B 

Anda juga dapat memanfaatkan hyperlinked custom show untuk membuat daftar isi 

slide. Daftar isi slide ini akan memudahkan untuk bernavigasi ke bagian yang berbeda-beda 

di dalam presentasi yang Anda bawakan, sehingga dengan mudah Anda dapat memilih 

bagian mana dari isi presentasi yang ingin disampaikan ke audience. 

Cara membuat basic custom show: 

1. Pada tab Slide Show, grup Start Slide Show, klik tanda panah di sebelah Custom 

Slide Show, klik Custom Shows.  

2. Pada kotak dialog Custom Shows, klik New.  

3. Di bawah Slides in presentation, klik slide yang ingin Anda masukkan ke dalam 

custom show, kemudian klik Add. [Untuk memilih beberapa slide yang berurutan, 

klik pada slide pertama, tekan tahan tombol SHIFT pada keyboard sambil klik slide 

terakhir yang Anda inginkan. Untuk menyeleksi slide yang tidak berurutan, tekan 

tahan tombol CTRL pada keyboard kemudian klik masing-masing slide yang Anda 

inginkan.] 

4. Untuk mengubah urutan munculnya slide, di bawah Slides in custom show, klik 

pada slide, kemudian klik satu tanda panah untuk memindahkan slide ke atas atau 

bawah di dalam list.  

5. Ketikkan nama pada kotak Slide show name, kemudian klik OK. Untuk membuat 

tambahan custom show pada presentasi Anda, ulangi langkah 1 hingga 5.  
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[Untuk melihat custom show, klik nama custom show pada kotak dialog Custom 

Shows, kemudian klik Show.] 

Cara membuat hyperlinked custom show: 

1. Pada tab Slide Show, grup Start Slide Show, klik tanda panah di sebelah Custom 

Slide Show, klik Custom Shows.  

2. Pada kotak dialog Custom Shows, klik New.  

3. Di bawah Slides in presentation, klik slide yang Anda inginkan untuk dimasukkan 

pada custom show utama, klik Add. [Untuk memilih beberapa slide yang berurutan, 

klik pada slide pertama, tekan tahan tombol SHIFT pada keyboard sambil klik slide 

terakhir yang Anda inginkan. Untuk menyeleksi slide yang tidak berurutan, tekan 

tahan tombol CTRL pada keyboard kemudian klik masing-masing slide yang Anda 

inginkan.] 

4. Untuk mengubah urutan munculnya slide, di bawah Slides in custom show, klik 

pada slide, kemudian klik satu tanda panah untuk memindahkan slide ke atas atau 

bawah di dalam list.  

5. Ketikkan nama pada kotak Slide show name, kemudian klik OK. Untuk membuat 

tambahan custom show pada presentasi Anda, ulangi langkah 1 hingga 5.  

6. Untuk membuat hyperlink dari presentasi utama, pilih teks atau objek yang Anda 

inginkan untuk membuat tautan/hyperlink.  

7. Pada tab Insert, grup Links, klik Hyperlink.  

8. Di bawah Link to, klik Place in This Document.  

9. Lakukan langkah berikut:  

� Untuk menghubungkan ke custom show, pada list Select a place in this 

document, pilih custom show yang Anda inginkan, kemudian pilih kotak 

centang Show and return.  

� Untuk menghubungkan ke lokasi pada presentasi yang sama, pada list Select 

a place in this document, pilih slide yang Anda inginkan.  

[Untuk melihat custom show, klik nama custom show pada kotak dialog Custom Shows, 

kemudian klik Show.] 
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Cara menampilkan custom show: 

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

2. Pada kotak dialog Set Up Show, di bawah Show slides, klik Custom show, 

kemudian klik custom show yang Anda inginkan.  

3. Klik OK.  

4. Buka presentasi yang ingin Anda tampilkan sebagai custom slide show.  

5. Pada tab View, grup Presentation Views, klik Slide Show . 

 


