
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Friday, 16 Dec 2016]  

Source: Microsoft Office  

Membuat dan mencetak presentasi dalam bentuk Handout 
 

Anda dapat mencetak presentasi dalam bentuk handout — dengan satu, dua, tiga, empat, 

enam, atau sembilan slide di dalam satu halaman. Handout ini dapat dibagikan kepada 

audience sehingga mereka dapat mengikuti presentasi yang Anda bawakan dan juga bisa 

disimpan sebagai referensi mereka. Contohnya bisa dilihat seperti di bawah: 

 

Pada gambar 1 di atas menunjukkan handout dengan tiga slide dalam satu halaman dan 

juga baris di sebelah kanan untuk mencatat (jika diperlukan oleh audience). 

Anda dapat memilih layout untuk handout pada print preview. 

Mengatur konten pada handout 

Pada print preview, Anda dapat mengatur konten pada handout kemudian melakukan 

pratinjau untuk melihat seperti apa versi cetaknya nanti. Anda dapat menentukan orientasi 

halaman apakah landscape atau portrait, dan juga jumlah slide yang ingin ditampilkan 

dalam satu halaman.  

Anda dapat menambah, melakukan pratinjau, dan mengubah header dan footer; misalnya 

nomor halaman. Pada one-slide-per-page layout, Anda dapat mengatur header dan 

footer hanya pada handout saja tidak pada tiap slide  (hal ini jika Anda tidak menginginkan 

header dan footer muncul pada tiap slide). 

Menerapkan konten dan format ke semua handout 

Jika Anda ingin mengubah tampilan, posisi, dan ukuran dari teks, tanggal atau nomor 

halaman header dan footer pada semua handout, lakukan perubahan hanya pada handout 

master. Untuk mencantumkan nama atau logo yang ingin ditampilkan pada tiap halaman 

handout, tambahkan nama atau logo pada master saja. Perubahan yang Anda buat pada 

handout master juga akan muncul saat Anda mencetak outline. 
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Cara mencetak/print handout: 

1. Buka presentasi yang ingin Anda cetak menjadi handout.  

2. Klik Microsoft Office Button , klik tanda panah di sebelah Print, kemudian 

klik Print Preview.  

3. Pada grup Page Setup, klik tanda panah di bawah Print What, kemudian pilih 

layout handout yang Anda inginkan dari list. [Format Handouts (3 Slides Per Page) 

memberikan baris yang dapat digunakan untuk mencatat audience.] 

4. Untuk menentukan orientasi halaman, klik tanda panah di bawah Orientation, klik 

Landscape atau Portrait.  

5. Klik Print.  

Jika Anda ingin mencetak handout berwarna, pilih printer warna. Klik Microsoft Office 

Button , klik tanda panah di sebelah Print, klik Print Preview. Di bawah Print, 

klik Options, arahkan ke Color/Grayscale, klik Color. 

 


