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Bab 1

Pemanfaatan Media Sosial 
untuk Pengembangan Bisnis

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan definisi sosial media marketing, manfaat, dan 

rekomendasi media sosial untuk marketing produk usaha bagi pemula.

1.1 SOCIAL MEDIA MARKETING

Social media marketing adalah strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial untuk 

meningkatkan penjualan. Teknik marketing ini dilakukan dengan cara membagikan konten di 

media sosial seperti membagi status dan foto yang menarik, berinteraksi dengan calon pelanggan/

teman/follower, serta beriklan.

1.2  MANFAAT MEDIA SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN BISNIS

Penggunaan media sosial dari hari ke hari semakin luas dan tidak terbendung. Apalagi di saat 

terjadi pandemi Covid-19 dimana setiap orang diharuskan menjaga jarak, penggunaan media sosial 

menjadi semakin intens. Media sosial dapat menjadi kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan 

untuk hal positif, salah satunya pengembangan bisnis.

Berikut adalah manfaat media sosial untuk pengembangan bisnis:

1. Promosi untuk memperkenalkan produk kita;

2. Meningkatkan branding/reputasi bisnis;

3. Memperluas jaringan usaha melalui jaringan pertemanan;

4. Sarana komunikasi yang murah, mudah, dan cepat;

5. Membangun koneksi yang lebih dekat dengan pelanggan.

1.3  SOCIAL MEDIA MARKETING BAGI PEMULA

Bagaimana memulai social media marketing? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat 

ditempuh untuk memulai strategi bisnis ini:

1. Tentukan tujuan penggunaan media sosial untuk menunjang bisnis. Tujuan ini dapat berupa 

sarana promosi ataupun untuk melayani pelanggan. 

2. Mengenali calon pelanggan (usia, pekerjaan, jenis kelamin, dkk). Dari produk yang kita 

jual, kenali target pelanggan yang akan menggunakan produk kita. 
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3. Tentukan media sosial apa yang akan Anda gunakan. Setelah target pelanggan diketahui, 

tentukan media sosial yang akan kita gunakan. Anda bisa melakukan riset singkat tentang 

penggunaan media sosial berdasarkan rentang usia untuk mengetahui media sosial yang 

tepat sesuai target. Trend usia pengguna media sosial mungkin saja berubah berdasar situasi 

dan kondisi global yang ada.

4. Tentukan konten media sosial. Berdasarkan analisis step 3, Anda bisa menentukan konten 

yang akan dibagi di media sosial, apakah berupa video atau konten visual. Contoh sederhana, 

jika Anda memiliki bisnis hijab fashionable, maka mahasiswa dan pekerja kantor dengan 

jenis kelamin perempuan dan rentang usia 17-35 tahun dapat dijadikan target. Konten yang 

dibagikan dapat dicoba misalnya konten visual bertema “Pilihan hijab yang casual dan modis”. 

Video tutorial penggunaan hijab tersebut juga dapat dibagikan. Buatlah sebuah template 

sederhana di word file ataupun Microsoft file yang lain yang mengakomodir langkah-langkah 

di atas agar progress bisnis dapat dipantau.

5. Pantau progress dan buat analisis sederhana penjualan produk Anda. Pantau respon dari 

pelanggan di kolom komentar, berapa jumlah like/followers. Dan perhatikan konten yang 

paling berpengaruh/disukai, waktu pelanggan mengakses konten yang anda berikan, dsb. 

Berdasarkan analisis data tersebut, anda dapat merencanakan bentuk konten atau promosi 

yang kreatif dan inovatif selanjutnya yang dapat meningkatkan penjualan.

1.4  REKOMENDASI MEDIA SOSIAL UNTUK MARKETING 

PRODUK USAHA

1.4.1 Instagram

Salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia adalah Instagram. Rata-

rata usia yang aktif pengguna Instagram 18–24 tahun. Instagram story, feed, dan 

IG TV adalah fitur-fitur andalan yang dimiliki Instagram.

1.4.2 Facebook

Rentang usia pengguna facebook di Indonesia adalah usia aktif 18–34 tahun. 

Scheduled post (posting terjadwal) dan Facebook 360 dapat dimanfaatkan untuk 

marketing produk Anda. Melalui scheduled post, konten tentang produk dapat 

dibagikan pada jam-jam optimal dimana konsumen sedang online. Facebook 360 

membuat postingan menjadi sangat menarik dengan fitur foto, ilustrasi gambar, 

dan video yang sangat interaktif.

1.4.3 Youtube

Sebagai platform video terbesar di dunia, Youtube dapat menjadi pilihan yang 

tepat untuk sarana pemasaran produk Anda. Keyword (kata kunci) adalah bagian 

yang sangat penting dari Youtube marketing. Masukkan keyword pada judul 

video, deskripsi video, dan tags. video yang dibuat dapat berisi tutorial, Q&A, dan 

konten kreatif yang gencar dicari oleh pelanggan. Menariknya, YouTube dapat 

koneksikan ke platform media sosial lainnya.

Gambar 1.1
Logo Instagram

Gambar 1.2
Logo Facebook

Gambar 1.3
Logo Youtube
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1.4.4 Twitter

Generasi milenial adalah pengguna aktif twitter. Untuk menggunakan twitter 

sebagai strategi pemasaran, diperlukan pembuatan konten thread yang menarik 

dan membuat hashtag. Profil juga harus dioptimalkan. Gunakan username dan 

foto profil yang merepresentasikan brand produk Anda. 

1.4.5 Tiktok

TikTok merupakan layanan berbagi video dengan durasi tayang yang cukup 

pendek. Rentang usia pengguna TikTok adalah usia aktif 16–24 tahun. Meme dan 

trending challenge, merupakan konten yang dapat digunakan oleh pelaku usaha 

untuk memanfaatkan tren yang sedang digemari masyarakat dan berinteraksi 

dengan konsumen dengan cara yang interaktif. 

1.4.6 Whatsapp

Whatsapp merupakan media sosial yang hampir dimiliki oleh siapapun dalam 

rentang usia berapapun. Meskipun sebagai sms-based media sosial, whatsapp 

memiliki kekuatan marketing yang harus diperhitungkan. Anda dapat meng-

update status atau meminta kawan di jaringan networking pertemanan anda 

untuk membagikan status berupa konten kreatif tentang manfaat produk 

anda. 

1.5  TIPS DAN TRIK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK 

PENGEMBANGAN BISNIS

Penggunaan media sosial untuk bisnis ada ketentuannya, tentu saja kita tidak boleh sembarangan 

dan harus sesuai aturan. Hal yang harus dipahami adalah, bagaimana aturan tersebut mengarahkan 

Anda, sebagai pelaku usaha, mampu memanfaatkan media sosial untuk bisnis dan tentu saja ajang 

promosi. Gunakan media sosial dengan smart untuk membuat usaha Anda sukses dan semakin 

dikenal khalayak ramai dan bukan sebaliknya.

Tips dan trik singkat penggunaan media sosial untuk pengembangan bisnis:

1. Gunakan media sosial sesuai aturan nya. Baca baik-baik term and condition

2. Jika ingin menggunakan media sosial untuk berjualan, gunakan media sosial yang memang 

digunakan untuk platform toko online, seperti Instagram shopping dan facebook shops. Pilihan 

lain, gunakan platform marketplace (Amazon, Lazada, shopee, Tokopedia, dkk) untuk sarana 

penjualan dan gunakan media sosial untuk marketing produk

3. Gunakan sosial media untuk promosi bisnis (marketing) dengan menggunakan konten 

visual maupun konten video yang kreatif dan semenarik mungkin

4. Miliki kemampuan dasar-dasar editing untuk memvisualisasikan produk yang menarik minat 

pelanggan

Gambar 1.4
Logo Twitter

Gambar 1.6
Logo Whatsapp

Gambar 1.5
Logo Tiktok
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1.6 DEFINISI MARKETPLACE

Marketplace adalah sarana perantara antara penjual dan pembeli secara online. Marketplace 

adalah pihak ketiga yang menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran dengan 

menggunakan transaksi online. 

1.7  PERBEDAAN MARKETPLACE DENGAN TOKO ONLINE

Toko online tidak menggunakan perantara, sedangkan marketplace merupakan perantara sebagai 

penghubung antara penjual dan pembeli. Contoh marketplace di Indonesia adalah Tokopedia, 

Lazada, Blibli, Shopee, dan Bukalapak.

Bisakah membuat toko online sendiri dengan platform media sosial? Jawabannya adalah bisa, 

saat ini Instagram memiliki fitur Instagram shopping dan facebook memiliki facebook shops. Dua-

dua nya adalah sarana toko online yang dapat diperoleh dengan gratis, tentu saja ada syarat yang 

dipenuhi seperti misalnya konfirmasi tersedianya produk untuk Instagram shopping. 

1.8 CARA MEMBUAT AKUN SOSIAL MEDIA

1.8.1 Whatsapp

Cara membuat akun Whatsapp:

1. Unduh aplikasi Whatsapp di Play Store/App Store di HP anda

2. Buka aplikasi Whatsapp yang telah diunduh

3. Pada tampilan pertama klik “setuju dan lanjutkan”

4. Masukkan nomor telepon aktif yang ingin anda daftarkan, klik “lanjut”

5. Pastikan nomor yang anda masukkan sudah benar, kemudian klik “oke” untuk verifikasi nomor 

HP melalui SMS. 

6. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS kemudian klik “lanjut”, namun jika SMS 

tidak kunjung masuk melalui SMS anda bisa klik “kirim ulang SMS” atau “panggil saya” untuk 

mendapat kode verifikasi.

7. Klik “izinkan” agar whatsapp bisa melacak kontak orang-orang di HP anda yang menggunakan 

Whatsapp.

8. Klik “izinkan” lagi agar Whatsapp bisa mengakses foto, video, media, dan file di HP anda.

9. Isi nama dan foto profil sesuai keinginan anda, kemudian klik “lanjut”.

10. Akun anda sudah selesai dibuat.

1.8.2 Facebook

Cara membuat akun Facebook:

1. Buka facebook.com melalui web atau download aplikasi facebook di HP anda

2. Klik “Buat Akun Baru”

3. Isikan data diri anda seperti nama, alamat email atau nomor ponsel, kata sandi, tanggal lahir 

dan jenis kelamin.

4. Klik “Daftar”
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5. Untuk menyelesaikan pendaftaran anda harus mengkonfirmasi alamat email atau nomor 

ponsel yang anda masukkan tadi.

6. Masukkan kode yang dikirim oleh facebook pada alamat email atau nomor ponsel anda.

7. Klik “lanjutkan”

8. Akun selesai dibuat.

1.8.3 Instagram

Membuat akun Instagram menggunakan email atau nomor telepon

1. Unduh aplikasi Instagram dari Google Play atau App Store.

2. Buka aplikasi Instagram, atau anda juga bisa mendaftar via instagram.com.

3. Klik “Buat akun” atau “Daftar”.

4. Masukkan nama pengguna.

5. Klik “Selanjutnya” lalu pilih “Buat akun dengan email atau nomor telepon”

6. Masukkan alamat email atau nomor telepon anda.

7. Masukkan kode yang dikirim oleh instagram untuk memverifikasi alamat email atau nomor 

telepon anda.

8. Masukkan kata sandi.

9. Opsi selanjutnya yaitu sinkronisasi kontak dapat anda teruskan atau lewati.

10. Klik “Selesaikan pendaftaran” dan akun anda sudah berhasil dibuat.

11. Anda juga bisa mendaftar menggunakan Facebook, Anda akan diminta untuk login ke akun 

Facebook.

Gambar 1.7 Halaman Pendaftaran Akun Facebook.
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1.8.4 Youtube

Cara membuat channel Youtube melalui web. 

1. Lakukan pencarian browser di situs https://www.youtube.com/

2. Klik “login” di pojok kanan atas dan masuk dengan akun google yang dimiliki.

3. Setelah berhasil masuk dengan akun Google, maka saat ini anda telah memiliki akun Youtube 

namun belum memiliki channel

4. Langkah berikutnya, klik akun anda di pojok kanan atas, lalu klik “Buat Channel”

5. Setelah itu akan muncul pop-up untuk menuliskan nama channel yang ingin anda berikan. 

6. Setelah itu baca dan centang ketentuan serta syaratnya, lalu klik buat. 

7. Pada saat ini, anda telah berhasil membuat channel Youtube

8. Disini anda bisa mengganti foto profil, deskripsi channel, dan memberi tautan ke situs atau 

media sosial anda atau orang lain yang ingin anda tunjukkan.

9. Setelah selesai, anda bisa mulai untuk membuat video konten kreatif di Youtube channel 

anda.

1.8.5 Tiktok

Cara membuat akun Tiktok

1. Sebelum itu, unduh aplikasi Tiktok di Google Play Store untuk pengguna Android atau Apple 

App Store untuk pengguna iPhone.

2. Setelah mengunduh aplikasi, buka aplikasi dan daftar serta mulai bikin akun

3. Mendaftar akun bisa lebih mudah dengan langsung menghubungkannya pada media 

sosial lain yang anda miliki, yaitu facebook, twitter, atau akun gmail anda.

Gambar 1.8 Halaman Pendaftaran Akun Instagram.
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4. Setelah mendaftar, anda akan diminta untuk melakukan verifikasi pada nomor telepon anda. 

Maka, masukkan nomor telepon anda dan tunggu SMS balik untuk mendapatkan kode 

verifikasi.

5. Setelah mendapatkan kode verifikasi bisa langsung dimasukkan dan akun Tiktok anda telah 

diverifikasi.

6. Langkah berikutnya, buka halaman profil anda dan pilih “Sunting Profil”.

7. Akun Tiktok anda saat ini sudah jadi dan bisa dilanjutkan dengan mengambil foto baru atau 

mengunggah gambar atau video dari galeri untuk diedit se-kreatif anda.

1.8.6 Twitter

Membuat akun Twitter melalui Email atau nomor telepon

1. Unduh aplikasi twitter dari Google Play atau App Store.

2. Buka aplikasi twitter, atau anda juga bisa mendaftar via https://twitter.com/.

3. Pilih kolom daftar atau buat akun untuk membuat akun baru.

4. Masukkan informasi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat email anda.

5. Jika anda memilih untuk menggunakan alamat email, twitter akan mengirimkan email ke 

email pengguna berisi petunjuk untuk memverifikasi alamat email.

6. Jika anda mencantumkan nomor ponsel, twitter akan mengirimkan anda SMS berisi kode 

agar nomor ponsel anda dapat diverifikasi.

7. Klik “berikutnya”, lalu anda akan masuk ke kolom “Sesuaikan pengalaman anda” untuk 

memastikan apakah anda ingin melacak dimana anda ketika melihat konten twitter di seluruh 

web.

8. Klik “berikutnya”, lalu pilih kolom “daftar”.

9. Anda akan diminta memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke alamat email 

anda atau via SMS.

Gambar 1.9 Halaman Pendaftaran Akun Facebook
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10. Anda akan diminta untuk membuat password.

11. Opsi selanjutnya yaitu sinkronisasi kontak dapat anda teruskan atau lewati.

12. Akun anda sudah berhasil dibuat, pelajari cara menyesuaikan pengaturan untuk akun baru 

anda.

1.9 PELUANG BISNIS YANG DAPAT DIBANGUN OLEH BMI

Dari berbagai literatur dan informasi, menjadi buruh migran merupakan salah satu pilihan 

terakhir bagi warga Indonesia untuk menunjang perekonomian karena situasi sulit di Indonesia. 

Namun demikian, kebanyakan buruh migran Indonesia (BMI) akan memilih untuk pulang ke 

kampung halaman ketika kontrak selesai. Di sisi lain, kebanyakan BMI tidak memiliki pilihan untuk 

mendapatkan pekerjaan di Indonesia, meskipun ada, pada umumnya pekerjaan tersebut tidak 

sesuai dengan minat dan bidang mantan BMI. Bahkan, tidak sedikit BMI yang pulang ke kampung 

halaman tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan, sehingga hasil yang telah didapatkan 

dari hasil merantau menjadi BMI habis begitu saja.

Membuka peluang bisnis merupakan hal solutif di tengah sulitnya mendapat pekerjaan di 

Indonesia. Selain itu, seharusnya, berbekal pengalaman di luar negeri membuat BMI memiliki 

wawasan yang lebih luas untuk membuka peluang dan membangun bisnis ketika pulang ke 

kampung halaman. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa mantan BMI yang telah sukses membuka 

usaha atau bisnis ketika mereka kembali ke kampung halaman. Tidak sedikit juga BMI yang telah 

memulai bisnis ketika mereka masih merantau. Hal ini sangat diperlukan untuk pengembangan 

diri mereka, terutama setelah mereka pulang ke kampung halaman. 

Beberapa bisnis dapat dilakukan oleh BMI, seperti bisnis waralaba. Bisnis waralaba dapat 

menjadi bisnis sampingan bahkan ketika BMI masih bekerja di perantauan dan juga dapat menjadi 

solusi ketika BMI pulang ke kampung halaman. Salah satu keunggulan yang paling utama dari 

bisnis waralaba atau franchise adalah tidak perlu ribet lagi untuk memulai usaha dari awal karena 

pelaku bisnis ini dapat membeli merk dagang yang sudah populer dan kemudian bergabung 

dalam jaringan waralaba. Dalam hal ini, setelah kontrak waralaba disepakati, pemilik waralaba akan 

mengirimkan bahan baku produksi, barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk juga pegawai. 

Bahkan, untuk urusan marketing, sistem waralaba ini sudah diatur dan disiapkan oleh pemilik 

waralaba, sehingga BMI hanya tinggal menyediakan tempat usaha saja. Jaringan waralaba yang 

ada antara lain jaringan waralaba minimarket, resto popular bahkan agen travel; layanan logistik 

dan parawisata yang tentunya disesuaikan minat dan modal usaha.

Bisnis cafe kekinian juga dapat dilakukan oleh BMI ketika masih atau setelah merantau. Berbeda 

dengan waralaba, bisnis ini memang memerlukan usaha yang lebih keras, seperti menyediakan 

menu khas cafe sehingga banyak diminati oleh calon konsumen. Dengan begitu, meskipun ada 

banyak cafe kekinian di tempat domisili, bukan jadi masalah lantaran kualitas dan kekhasan yang 

ditawarkan sudah lebih baik. Menu yang ditawarkan juga bisa kuliner khas negara. Dalam hal 

ini, pengalaman ketika merantau akan menjadi keuntungan. Ketika BMI mencari penghidupan 

di luar negeri, tentu sangat terbiasa dengan aneka kuliner negara tersebut. Wawasan tentang 

rasa dan resep makanan khas negara tempat perantauan dapat digunakan untuk menyediakan 

makanan khas tersebut di cafe yang akan menjadi bisnis BMI. Bisnis kuliner khas negara juga 

dapat dilakukan ketika merantau. BMI dapat menjual produk kuliner Indonesia saat diperantauan 

di negara lain. Seperti tempe dan sambal khas Indonesia yang dapat dijual kepada perantau dari 

Indonesia di tempat perantauan.
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Bisnis bidang akomodasi, seperti bisnis sederhana jasa titip juga menjadi salah satu 

peluang bisnis. Bisnis jasa titip atau biasa disebut JasTip banyak digeluti oleh orang-orang 

secara rutin mengunjungi negara lain. Konsepnya, pelaku bisnis ini menawarkan jasa untuk 

membelikan barang yang hanya ada di negara yang ditinggali atau kunjungi, kemudian 

membawa barang tersebut ke Indonesia untuk diberikan ke pemesan atau konsumer. 

Peluang bisnis ini dapat dikatakan tidak memerlukan modal usaha dan bahkan dapat 

dilakukan secara online. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis ini 

adalah peraturan membawa barang luar negeri yang telah ditetapkan bea cukai, karena 

bisnis ini bahkan akan membawa kerugian karena membayar denda, misalkan jika barang 

yang dibawa dari luar negeri terlalu banyak dan barang yang ilegal. Bisnis ini juga dapat 

dilakukan sebaliknya, yaitu membawa barang dari Indonesia ke negara perantauan. Hal ini 

dapat dilakukan oleh BMI yang pulang ke Indonesia dan kembali lagi ke tempat perantauan. 

Barang-barang yang dibawa dari Indonesia ke tempat perantauan dapat dijual ke teman 

sesama BMI.

Menjadi pemandu wisata juga menjadi peluang bisnis BMI. Memperoleh pengalaman tinggal 

dan bekerja di luar negeri tentu merupakan hal yang menguntungkan karena tidak semua orang 

memiliki pengalaman tersebut. Di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang pastinya ingin bepergian 

ke luar negeri dan hal ini akan lebih mudah jika ada tour guide atau pemandu wisata yang dapat 

berbahasa Indonesia. Peluang ini yang dapat menjadi lahan bisnis BMI. Dalam hal ini, tidak perlu 

mendirikan agen wisata terlebih dulu, BMI dapat menawarkan jasa tour guide ini di media social. 

BMI dapat juga menawarkan berbagai paket tour guide yang berbeda tarif dengan agen wisata 

yang ada. Media sosial merupakan lahan yang paling efektif untuk melakukan bisnis. Beberapa 

peluang bisnis yang disebutkan di atas dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan 

media sosial. Dengan menggunakan media social, beberapa peluang bisnis dapat dilakukan, 

seperti distributor pulsa/tiket, membuat toko online, dan sebagainya.

1.10 BISNIS BERBASIS DIGITAL ATAU ONLINE

Memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bidang masing-masing merupakan keinginan 

setiap individu. Namun demikian, tidak setiap orang dapat bekerja sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Hal ini yang akan membuat seseorang akan merasa malas dan penat jika pekerjaan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan minat. Seperti halnya BMI, yang terkadang juga terpaksa untuk 

merantau ke luar negeri untuk bekerja. Untuk mengurangi rasa penat dan bosan atas pekerjaan 

yang terasa monoton karena tidak sesuai dengan minat salah satunya dapat ditanggulangi dengan 

menyalurkan hobi, termasuk berbisnis. Bisnis, jika dilakukan sesuai dengan hobi dan minat akan 

terasa menyenangkan. Selain itu, menyalurkan hobi dengan berbisnis, jika ditekuni dengan serius 

hal ini dapat mendatangkan keuntungan. Salah satu bisnis yang dapat dilakukan oleh BMI adalah 

bisnis digital atau online.

Berbisnis digital atau dengan cara online relatif membutuhkan waktu yang lebih sedikit 

daripada berbisnis offline, tidak memerlukan tempat yang luas luas, sewa tempat untuk berbisnis 

atau berjualan, dan yang paling penting adalah tidak menunggu produk yang akan dijual dengan 

waktu full time. Bisnis online juga fleksibel, bisa dilakukan kapan saja karena tidak terikat waktu 

dan transaksi penjualan dapat dilakukan dimana saja. Ada berbagai macam bisnis online yang telah 

dilakukan seperti dengan sistem reseller dan dropship dengan membuka toko online, distributor 

pulsa/tiket, dan juga termasuk kuliner dengan jasa pesan/antar.
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Beberapa langkah sederhana berikut dapat dilakukan untuk memulai bisnis online antara 

lain:

1. Menentukan barang/jasa yang akan dijual adalah bentuk langkah awal untuk memulai bisnis. 

BMI dapat memilih bisnis yang sesuai dengan minat dan keahlian, sehingga bisnis yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik, menyenangkan, dan tidak membosankan sehingga 

bisnis dapat terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Misal, produk yang dapat dijual 

dapat seperti pakaian, peralatan olahraga, atau barang-barang yang memang sulit dicari di 

toko offline. Hasil fotografi juga dapat menjadi barang yang dapat dijual, dan juga bisa menjadi 

jasa yang dapat ditawarkan. Kuliner atau makanan juga dapat menjadi pilihan barang atau 

jasa yang dapat dijual.

2. Sasaran pemasaran barang/jasa dengan menentukan siapa saja konsumen atau sasaran 

pembeli barang-barang yang akan jual juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan 

sebelum melakukan bisnis online. Mengetahui sejak awal konsumen dari barang/jasa yang akan 

dijual akan mempermudah pemasaran. Dalam hal ini, bisnis online dapat dilakukan dengan 

memulai pemasaran barang/jasa yang akan dijual melalui orang-orang terdekat. Penentuan 

konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan pengelompokan umur, jenis pekerjaan dan 

minat konsumen, seperti mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, atau anak-anak.

3. Mencari tahu informasi saingan bisnis juga merupakan poin penting sebelum menjalankan 

bisnis. Dalam hal ini, tidak perlu takut untuk melakukan persaingan bisnis dengan mereka 

yang sebelumnya terlebih dulu terjun di dalam bisnis ini. Mencari informasi dan mempelajari 

bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya sangat penting untuk pengembangan 

bisnis kedepan. Hal ini berguna untuk menyiasati agar pemasaran berjalan lancar. Perlu 

membuat perbedaan dengan bisnis sebelumnya juga sangat penting walaupun barang/jasa 

yang dipasarkan sama, seperti pelayanan dan melakukan transaksi yang lebih ramah, tepat 

waktu, dan sistem packing yang baik.

4. Promosi merupakan hal yang penting dalam sistem jual beli secara online. Barang/jasa yang 

dijual atau ditawarkan tidak akan dikenal oleh publik jika promosi barang tidak dilakukan 

secara konsisten dan menarik. Promosi harus dilakukan secara konsisten dan menarik dengan 

cara online, seperti menggunakan media sosial Facebook, Instagram, atau toko online. Selain 

itu promosi dapat juga dilakukan dengan cara offline, misalnya dengan memasarkan barang/

jasa langsung pada orang-orang terdekat.

5. Mengawal pemasaran juga hal yang sangat penting dilakukan. Kepuasan konsumen atas 

produk/jasa yang telah dijual dapat menjadi tolak ukur dan untuk menjadi evaluasi untuk 

kedepannya. Dalam hal ini, memastikan konsumen puas sangat diperlukan agar mendapatkan 

kepercayaan terhadap produk/jasa yang dijual, kepercayaan konsumen merupakan hal 

terpenting dalam berbisnis.
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Bab 2 

Pembuatan Desain 
untuk Konten Bisnis

Saat ini desain grafik secara prakteknya menjadi area yang dipelajari dan diimplementasikan secara 

luas oleh masyarakat umum, bukan hanya milik seorang lulusan desain komunikasi visual. Berbagai 

software telah dikembangkan dari bermacam-macam platform yang ada untuk memudahkan 

pengerjaan desain. Sekarang desain tidak hanya dapat dilakukan menggunakan PC (desktop based) 

yang membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, tetapi dapat dilakukan menggunakan gadget 

seperti smartphone dan tablet. Secara sederhana proses desain grafis membutuhkan ‘bahan-bahan’, 

alat untuk mengolah, dan ‘piring’ untuk menyajikan hasil desain yang telah dibuat.

Aset dalam desain grafis merupakan elemen digital dalam desain, seperti foto, video, serta 

gambar. Pada topik kali ini akan dibahas step-by-step pembuatan desain grafis untuk konten 

pemasaran bisnis bagi pemula.

Gambar 2.1 Proses Desain Grafis
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2.1  MENYIAPKAN PERALATAN SOFTWARE DAN BAHAN KONTEN

Dalam membuat suatu konten digital terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, dari proses 

mengenali peralatan, mengenali istilah dasar dalam gambar digital dan menyiapkan peralatan 

yang akan digunakan.

2.1.1 Mengenali Peralatan yang Digunakan

Desainer yang baik adalah yang dapat memanfaatkan alat apapun yang dimilikinya untuk menghasilkan 

desain grafis yang maksimal. Desain grafis secara digital bisa menggunakan Komputer (Windows/Mac) 

atau smartphone (Android/iOS). Tentunya terdapat beberapa perbedaan yang perlu dipertimbangkan 

dalam memilih peralatan, kelebihan serta kekurangan dari tiap alat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Peralatan yang Digunakan

Desain menggunakan Komputer Desain menggunakan Smartphone

(+)  Software dapat yang digunakan lebih bervariasi (+)  Dapat dibawa kemana saja

(+)  Layar pengguna lebih luas (+)  Lebih hemat biaya dalam pembelian perangkat

(+)  Dapat menyimpan hasil desain dengan ukuran data 

yang besar

(-)  Tidak dapat menyimpan hasil desain dengan ukuran 

data yang terlalu besar

(-)  Tidak mudah dibawa kemana saja karena ukuran 

yang besar

(-)  Software yang digunakan terbatas

(-)  Dibutuhkan biaya lebih untuk membeli perangkat (-)  Layar pengguna tidak terlalu luas

Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan desain ditunjukkan pada Gambar 2.2,

Gambar 2.2 Contoh Aplikasi untuk Membuat Desain Grafis.

2.1.2 Menyiapkan Bahan yang Digunakan

Terdapat konten utama yang harus ditentukan dalam membuat desain grafis, antara lain: 

1. Judul konten

 Salah satu aspek yang pertama dilihat oleh pembeli adalah judul produk pada suatu desain 

visual. Judul sebaiknya unik serta menarik bagi pelanggan untuk melihat konten secara lebih 
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dalam. Tidak harus berupa nama produk, judul dapat juga berupa promosi yang tengah digelar 

atau ciri khas produk yang tidak dimiliki produk lain. Pemilihan judul yang singkat, padat, dan 

jelas sangat disarankan agar mudah dibaca dan menarik mata. Contoh pemilihan judul pada 

desain visual produk dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Pemilihan judul pada desain visual produk

Gambar 2.4 Contoh Foto Produk yang Tepat.

2. Foto produk

 Pengambilan foto produk sangat penting dalam desain visual. Foto yang baik adalah foto 

dengan kecerahan yang pas, fokus, serta dapat memberikan detail produk yang ingin 

dipasarkan. Selain itu, sudut saat pengambilan foto juga penting agar dihasilkan foto yang 

indah dipandang dan menarik. 
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3. Palet warna 

 Kombinasi warna merupakan aspek penting dalam pembuatan desain visual. Warna-warna 

yang digunakan dalam kombinasi warna tidak harus satu jenis warna dengan tone lebih 

muda dan tua, namun bisa juga menggunakan warna-warna yang saling kontras. Salah satu 

tips mudah untuk mendapatkan palet warna yang menarik adalah mengambil referensi dari 

gambar, misalnya gambar pemandangan, makanan, atau tumbuhan. Pengambilan warna 

dari referensi gambar dapat dilakukan melalui situs gratis seperti colors.muz.li. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam mendapatkan palet warna melalui situs colors.muz.li.

a. Buka situs colors.muz.li

Gambar 2.5 Tampilan awal pada colors.muz.li (Sumber: Muzli Colors).

b. Pilih ikon gambar seperti yang ditunjukkan dengan lingkaran biru

Gambar 2.6 Tampilan icon untuk memilih gambar (Sumber: Muzli Colors).
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c. Pilih gambar yang akan dijadikan referensi palet warna

Gambar 2.7 Tampilan saat memilih gambar (Sumber: Muzli Colors).

d. Tunggu hingga gambar diproses kemudian muncul palet warna

Gambar 2.8 Tampilan pemilihan palet warna (Sumber: Muzli Colors).

 Selain menggunakan situs Muzli Colors, referensi palet warna juga dapat langsung dicari pada 

Google Images atau Pinterest seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.9.
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Gambar 2.9 Referensi palet warna pada situs Pinterest (Sumber: Pinterest).

4. Kontak

 Penulisan kontak toko dalam desain grafis produk dapat mempermudah pelanggan untuk 

melakukan komunikasi. Oleh sebab itu, elemen ini perlu dituliskan. Kontak dapat berupa nama 

akun media sosial toko, nama toko pada e-commerce, atau nomor pribadi dari pemilik toko. 

5. Informasi Tambahan

 Terdapat beberapa informasi yang dapat ditambahkan selain empat elemen wajib di atas, 

antara lain:

a. Ukuran produk

 Ukuran merupakan hal yang dianggap penting dalam beberapa jenis produk, seperti 

baju, sepatu, bahkan makanan. Hal ini disebabkan karena pelanggan tidak dapat melihat 

produk secara langsung sehingga dengan mencantumkan ukuran produk, diharapkan 

dapat menarik minat pelanggan.

Gambar 2.10 Contoh Penggunaan Ukuran Produk.

b. Detail produk yang ingin disorot sebagai keunggulan

 Detail produk dapat ditampilkan melalui foto yang diperbesar atau adanya keterangan 

tambahan yang menjadi kelebihan produk. Adanya penambahan elemen ini dapat 

menambah minat pelanggan dalam mencari tahu produk lebih dalam.
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Gambar 2.11 Penambahan detail keunggulan kamera pada produk melalui foto produk saja (a); Penambahan detail 
keunggulan bentuk produk melalui tulisan (b) (Sumber: Instagram/samsungindonesia).

c. Pilihan warna

 Elemen lain yang dianggap penting yaitu pilihan warna yang tersedia bagi jenis produk. 

Contoh produk dengan pilihan warna adalah pakaian, sepatu, hijab, dan peralatan 

elektronik. Penambahan foto masing-masing warna dengan detail, tentu akan menjadi 

nilai tambah di mata pelanggan. Selain itu, penamaan yang khas pada tiap warna akan 

menambah daya tarik produk. Harap diperhatikan kesesuaian warna produk pada foto 

terhadap warna produk yang asli karena pelanggan dapat kecewa apabila terdapat 

perbedaan nuansa warna yang jauh.

Gambar 2.12 Pemilihan Warna Produk.
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2.1.3 Kenali Istilah Dasar untuk Gambar Digital

Dalam suatu gambar digital terdapat istilah-istilah yang perlu dipahami, istilah yang umum 

digunakan pada gambar digital yaitu vektor, raster, RGB dan CMYK. Setelah memahami istilah-

istilah tersebut, diharapkan pembaca dapat membuat desain yang baik dan menarik. 

1. Gambar Vektor Vs. Raster

 Gambar raster biasa dikenal sebagai foto. Gambar jenis ini tersusun atas beberapa titik-titik 

berbentuk kotak yang dapat disebut sebagai piksel. Sebutan lain untuk gambar raster adalah 

gambar bitmap. Biasanya format sebuah gambar raster adalah JPG. Perbedaan yang cukup 

jelas apabila dibandingkan dengan gambar vektor, yaitu terdapat titik-titik piksel yang terlihat 

apabila gambar diperbesar, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Titik piksel pada gambar raster.

Gambar 2.14 Gambar vektor apabila diperbesar.

 Gambar vektor merupakan gambar yang biasanya terdiri dari elemen-elemen geometris dan 

non-realistis. Format gambar ini lebih mudah diedit daripada gambar raster. Oleh sebab itu, 

format ini banyak digunakan untuk pembuatan logo, infografis, serta kartun. Selain itu, apabila 

gambar diperbesar tidak akan muncul titik-titik piksel seperti pada gambar raster.
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2. RGB Vs. CMYK

 RGB dan CMYK merupakan format yang digunakan dalam pewarnaan desain grafis. Pemilihan 

format warna dalam desain grafis dianggap penting karena menentukan hasil desain dan 

pengaplikasiannya setelah desain selesai. RGB adalah singkatan dari Red, Green, dan Blue, 

sedangkan CMYK adalah singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Key/hitam. Perbedaan 

format warna RGB dan CMYK ditunjukan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbedaan format warna RGB dan CMYK.

RGB CMYK

Mengacu pada warna primer cahaya yang terdapat pada 

monitor, layar HP, kamera digital, dan alat scan

Mengacu pada jenis warna tinta pada mesin cetak atau 

printer dengan 4 warna

Digunakan untuk desain yang ditampilkan melalui layar Digunakan untuk desain yang dicetak

Format penyimpanan file berupa JPEG, PSD, PNG, dan 

GIF

Format penyimpanan file berupa PDF, AI, dan EPS.

2.2  MENGUMPULKAN BAHAN UNTUK ISI KONTEN BISNIS

Terdapat beberapa jenis bahan yang dapat digunakan sebagai isi konten bisnis seperti foto, PNG icon, 

music, dan lain sebagainya. Bahan dari konten bisnis dapat didesain sendiri maupun mengunduh 

dari situs yang menyediakan bahan untuk konten bisnis secara gratis atau berbayar. 

2.2.1 Unsplash

Salah satu contoh situs 

open-source untuk mencari 

foto dengan kualitas bagus 

adalah Unsplash.  Foto 

dapat diunduh secara 

gratis, namun Unsplash 

memberikan suatu pilihan 

bagi  pengguna untuk 

menghargai pembuat foto 

dengan mencantumkan 

sumber foto atau nama 

kreator pada desainnya. Situs 

ini dapat digunakan untuk 

keperluan non-komersial 

maupun komersial. Beberapa 

hal yang dilarang dilakukan 

antara lain menjual kembali 

foto yang telah diunduh 

tanpa adanya editing sama 

sekali dan mengkompilasi 

foto dari Unsplash untuk 

mereplikasi layanan serupa 

atau bersaing.

Gambar 2.15
Contoh foto dengan kualitas yang baik (Sumber: Unsplash).
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2.2.2 Flaticon

Flaticon merupakan salah satu contoh website untuk mengunduh PNG icon. Pada website ini, 

pengguna dapat mengunduh icon secara gratis maupun berbayar. Icon dengan tanda mahkota 

dan keterangan premium hanya dapat diunduh oleh pengguna yang melakukan pembayaran 

atau berlangganan.

Gambar 2.16 Tampilan pada Website Flaticon (Sumber: Flaticon).

Berikut adalah contoh PNG icon yang dapat diunduh secara gratis. Namun, pengguna yang 

mengunduh secara gratis harus mencantumkan nama pembuat icon pada desainnya.

Gambar 2.17 Tampilan PNG icon yang dapat diunduh secara gratis (Sumber: Flaticon).
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Berikut merupakan contoh PNG icon yang hanya dapat diunduh oleh pengguna yang 

berlangganan premium.

Gambar 2.18 Tampilan PNG icon yang dapat diunduh secara berbayar (Sumber: Flaticon).

Terdapat  beberapa 

k e n y a m a n a n  y a n g 

didapat oleh pengguna 

yang berlangganan jika 

dibandingkan dengan 

pengguna secara gratis, 

antara lain sebagai berikut.

Penggunaan PNG icon 

yang berasal dari Flaticon 

tidak boleh digunakan pada 

produk komersial dengan 

tidak dilakukan modifikasi 

pada icon. Oleh sebab itu, jika 

ingin menambah PNG icon

dari Flaticon pada desain 

grafis produk diharapkan 

dilakukan modifikasi bentuk 

atau warna yang berbeda 

dengan aslinya.

2.2.3 Stories.freepik

Stories.freepik merupakan website yang masih satu perusahaan dengan Flaticon di bawah Freepik 

Company. Oleh sebab itu, sistem pengunduhan yang digunakan sama. Stories.freepik menyediakan 

berbagai macam gambar vektor dengan ciri khas gaya yang sama.

Gambar 2.19
Perbedaan pada penguna gratis dan berbayar (Sumber: Flaticon).
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Gambar 2.20 Tampilan pada beranda website freepik (Sumber: Stories.freepik).

Pengguna dapat mengunduh gambar vektor secara gratis dengan mencantumkan sumber 

gambar pada hasil desainnya.

Gambar 2.21 Ketentuan dalam mencantumkan sumber gambar (Sumber: Stories.freepik).

Jika pengguna tidak ingin mencantumkan sumber, maka pengguna dapat berlangganan 

premium yang berbayar dan mendapatkan beberapa kenyamanan lainnya seperti yang ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.22 Perbedaan pada pengguna gratis dan berbayar (Sumber: Stories.freepik).

Gambar 2.23 Kebijakan dalam menggunakan bahan konten.

2.3  MENCARI REFERENSI UNTUK MEMPERMUDAH DESAIN

Untuk mempertajam skill dibutuhkan inspirasi desain terlebih dahulu dari referensi yang pernah 

dibuat oleh orang lain. Berikut adalah beberapa website yang dapat dijadikan acuan untuk referensi 

desain.
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a. Pinterest

Gambar 2.24 Tampilan bahan konten pada website Pinterest (Sumber: Pinterest).

b. Behance

Gambar 2.25 Tampilan bahan konten pada website Behance (Sumber: Behance).
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c. Awwwards

Gambar 2.26 Tampilan bahan konten pada website Awwwards (Sumber: Awwwards).

d. SiteInspire

Gambar 2.27 Tampilan bahan konten pada SiteInspire (Sumber: SiteInspire).
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e. CSS Design Awards

Gambar 2.28 Tampilan bahan konten pada CSS Design Awards (Sumber: CSS Design Awards).

2.4 LAYOUTING 

Layouting adalah cara penataan elemen-elemen desain pada suatu desain grafis. Untuk 

mendapatkan penataan yang baik, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut.

a. Jumlah font yang digunakan dalam 1 kanvas

 Jumlah font maksimal yang dapat digunakan dalam 1 kanvas adalah 3 font dengan rincian, 

antara lain

a. Judul

b. Subjudul

c. Isi

Gambar 2.29 Contoh penggunaan font.

b. Konsep desain grafis yang digunakan

 Terkadang dalam membuat desain grafis yang bagus tidak harus melibatkan elemen desain 

yang banyak. Sebuah desain dengan elemen yang cukup dan ditata dengan maksimal dapat 

menghasilkan desain yang simple, namun bagus. Kelebihan dari desain seperti ini adalah dapat 
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menyoroti produk dengan baik, tidak membuat mata lelah, mudah dipahami, menghindari 

terjadinya salah fokus pada elemen lain selain produk yang dijual. 

Gambar 2.30 Contoh desain grafis yang dibuat dengan simpel

2.5  PLATFORM UNTUK MENAMPILKAN ATAU MEMASARKAN DESAIN

Platform untuk menampilkan desain dapat bermacam-macam, bergantung pada pilihan 

e-commerce atau website yang Anda pilih. Berikut ini adalah beberapa contoh platform yang 

dapat digunakan untuk menampilkan produk:

a. Instagram

Gambar 2.31 Tampilan pada platform Instagram.
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b. Shopee

Gambar 2.32 Tampilan pada platform Shopee (Sumber: Shopee).

c. Lazada

Gambar 2.33 Tampilan pada platform Lazada (Sumber: Lazada).
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d. Alibaba

Gambar 2.34 Tampilan pada platform Alibaba (Sumber: Alibaba).

2.6 TUTORIAL DESAIN DENGAN MENGGUNAKAN CANVA

2.6.1 Pengenalan Canva

Canva merupakan suatu platform dalam membuat desain yang dapat 

digunakan secara online. Terdapat 2 tipe pengguna pada Canva, yaitu 

Canva Free dan Canva Pro. Pengguna Canva Free dapat menggunakan 

Canva secara gratis, namun fitur-fitur yang digunakan terbatas, yaitu 

hanya pada fitur dengan label Free dan tidak dapat mengakses fitur 

dengan label Pro. Pengguna Canva Pro dapat menggunakan seluruh 

fitur yang disediakan Canva dengan berlangganan Canva terlebih 

dahulu.

Elemen-elemen yang diambil melalui Canva dapat digunakan 

untuk kepentingan promosi atau pribadi saja dan tidak untuk 

diperjualbelikan, misalnya untuk desain kaos dan merchandise. Canva 

dapat diakses melalui website pada komputer serta aplikasi yang 

diunduh melalui Play Store pada smartphone.

2.6.2 Fitur Canva

Canva menyediakan berbagai macam template desain mulai dari 

desain media presentasi, media sosial, video, produk yang dapat 

dicetak, keperluan marketing, keperluan kantor, dan sebagainya. 

Rincian desain yang dapat dilakukan melalui Canva dapat dilihat pada 

Tabel 2.3.

Gambar 2.35
Perbedaan fitur gratis 
dan berbayar pada Canva 
(Sumber: Canva)
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Tabel 2.3 Rincian desain pada Canva.

Presentasi PowerPoint

PowerPoint berbasis smartphone

Media sosial Instagram Post

Instagram Story

Instagram Story Highlight

Instagram Ad

Facebook Event Cover

Facebook Ad

Facebook Cover

Facebook Post

Whatsapp Status

TikTok Video

Youtube Thumbnail

Youtube Intro

Youtube Channel Art

Twitter Post

LinkedIn Banner

Video TikTok Video

LinkedIn Video Ad

Pinterest Video

Youtube Video

Mobile Video

Slideshow Video

Print Products Business card

Mug

Canvas Print

Sticker

Postcard

Invitation

Poster

Flyer

Certificate

Card

Birthday card

Announcement

Wedding Invitation  

Resume

Menu

Letter

Label

Others Infographic

Desktop wallpaper

Book cover

Mindmap

Magazine cover
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Zoom virtual background

Website

Calendar

Worksheet

Report

Planner

Proposal

Schedule

Tag

Invoice

Phone wallpaper

Canva memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan proses desain, antara lain:

Gambar 2.36 Fitur yang terdapat pada Canva (Sumber: Canva).

Templates berisi jenis-jenis template yang sudah jadi dan dapat diedit sesuai kebutuhan.

Gambar 2.37 Tampilan pada menu Template (Sumber: Canva).
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Elements berisi berbagai macam gambar raster, gambar vector, serta gambar animasi yang 

dapat digunakan untuk mendukung desain grafis.

Gambar 2.38 Tampilan pada menu Element (Sumber: Canva).

Uploads merupakan fitur untuk mengambil bahan dari galeri yang ada di smartphone 

Anda.

Gambar 2.39 Tampilan pada menu Uploads (Sumber: Canva).
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Text merupakan fitur penggunaan teks pada desain grafis. Sebuah teks yang telah ditambahkan 

pada canvas dapat diubah ukuran, jenis, warna, efek, serta formatnya.

Gambar 2.40 Tampilan pada menu Upload (Sumber: Canva)

Styles merupakan fitur rekomendasi yang menyediakan palet warna beserta kombinasi font 

yang digunakan dengan tema tertentu.

Gambar 2.41 Tampilan pada menu Styles (Sumber: Canva).
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2.6.3 Cara Menggunakan Canva

Berikut ini adalah contoh langkah-langkah membuat desain grafis sebuah Instagram Post 

produk.

a. Buka aplikasi Canva pada smartphone

Gambar 2.42 Tampilan aplikasi Canva pada smartphone (Sumber: Canva).

b. Pilih template “Instagram Post”. Pembaca dapat memilih menggunakan template yang sudah 

tersedia atau memilih menggunakan kanvas kosong.

Gambar 2.43 Pemilihan template yang ingin digunakan (Sumber: Canva)
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c. Pada contoh langkah-langkah kali ini digunakan template Instagram Post dari Canva.

Gambar 2.44 Tampilan template yang dipilih (Sumber: Canva).

d. Siapkan bahan yang akan dimasukkan ke dalam desain. Pada contoh ini bahan yang digunakan 

adalah foto produk. Foto produk dapat di upload ke Canva melalui fitur Upload kemudian 

Upload Media. Selanjutnya, pilih foto yang akan digunakan pada galeri smartphone Anda. Foto 

sudah selesai di-upload apabila proses sudah selesai, ditandai dengan hilangnya garis pada 

foto.

Gambar 2.45 Proses upload gambar (Sumber: Canva).
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e. Untuk mengganti foto pada template, maka pilih frame pada template dan gunakan fitur 

Replace. Selanjutnya foto dapat diatur posisinya agar lebih presisi dengan dibantu oleh garis 

bantu berwarna ungu.

Gambar 2.46 Proses mengganti foto pada template (Sumber: Canva).

f. Untuk mengganti tulisan pada template, maka tulisan dipilih kemudian digunakan fitur 

Edit.

Gambar 2.47 Proses mengubah tulisan pada template (Sumber: Canva).
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g. Jika Pembaca ingin menambahkan tulisan secara manual, maka gunakan fitur Text dan pilih 

jenis tulisan (Heading/Judul, Subheading/Subjudul, Content/Isi).

Gambar 2.48 Proses menambahkan tulisan (Sumber: Canva).

h. Jika Pembaca ingin menambahkan elemen/ornamen lain pada desain, maka gunakan fitur 

Elements dan cari kata kunci dari elemen. Suatu elemen juga dapat diatur sesuai keinginan, 

pada contoh ini tingkat transparan gambar dikurangi menggunakan fitur Transparency. 

Selain Transparency, gambar dapat diatur menggunakan Animate untuk menambah animasi, 

Position untuk mengatur letak, serta Nudge untuk mengatur rasio.

Gambar 2.49 Proses menambahkan element atau ornamen (Sumber: Canva).
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i. Jika desain dirasa cukup, maka simpan gambar dengan menggunakan tombol di pojok 

kanan atas, kemudian Save as Image agar desain tersimpan dalam galeri. Tunggu proses 

penyimpanan sampai selesai, dan desain sudah selesai dibuat.

Gambar 2.50 Proses menyimpan desain yang telah dibuat (Sumber: Canva).

j. Berikut adalah hasil akhir dari desain grafis pada contoh kali ini.

Gambar 2.51 Hasil akhir dari desain yang dibuat (Sumber: Canva).
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Bab 3

Penulisan, Pengolahan Data, 
dan Penyajian Informasi 
dengan Aplikasi Microsoft

M icrosoft merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan berbagai layanan, salah 

satunya adalah software (perangkat lunak) komputer. Software yang dikembangkan oleh 

perusahaan ini sangat beragam dan banyak pengguna yang sudah memanfaatkannya. Beberapa 

diantaranya dan yang akan dibahas pada buku ini yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan 

Microsoft PowerPoint. Buku ini akan membahas secara detail penggunaan ketiga software tersebut 

untuk pembuatan dokumen, pengolahan data, serta penyajian informasi. 

3.1 MICROSOFT WORD

Software pertama yang dibahas adalah Microsoft Word. Software ini memiliki banyak manfaat 

untuk pembuatan dokumen seperti surat, laporan, proposal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

kemampuan dalam memahami dan mengoperasikan Microsoft Word sangat diperlukan.

3.1.1 Pengenalan Microsoft Word

Pengetahuan dasar mengenai Microsoft Word diperlukan agar pengguna dapat memahami dan 

menggunakan aplikasi ini dengan baik. Pengetahuan dasar ini mulai dari pengertian, sejarah, 

fungsi, sampai tata cara pengoperasian Microsoft Word.

Pengertian Microsoft Word

Pengertian atau definisi dari Microsoft Word adalah program atau aplikasi perangkat lunak 

(software) pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Software ini berfungsi untuk 

membuat, mengedit dan mencetak sebuah tulisan dalam bentuk softcopy (file) maupun hard 

copy (hasil print).

Sejarah Microsoft Word

Sejarah dari software ini dimulai pada tahun 1981 di mana Microsoft Word dikembangkan untuk 

pertama kalinya oleh Charles Simonyi dan Richard Brodie. Kedua orang ini merupakan programmer 

dari Xerox Bravo yang menciptakan konsep WYSIWYG (What You See Is What You Get). Atas karyanya 

ini, keduanya direkrut oleh Bill Gates dan Paul Allen untuk bergabung bersama Microsoft.
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Fungsi Microsoft Word

Beberapa fungsi dari Microsoft Word diantaranya:

1. Membuat dokumen. Microsoft Word memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah 

dokumen yang diawali dari halaman kosong (blank page). Selain blank page, pengguna 

juga dapat membuat dokumen dari template yang sudah ada. Microsoft telah menyediakan 

beberapa template dengan desain yang cukup menarik pada software ini.

2. Mengedit dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen yang telah 

tersimpan sebelumnya. Hampir semua format dokumen teks dapat dibuka pada software ini.

3. Mencetak dokumen. Microsoft Word juga bisa digunakan untuk mencetak dokumen melalui 

printer. Software pengolah kata ini dapat memformat teks sesuai dengan kebutuhan. Hasil 

cetak dari aplikasi ini sesuai dengan pengeditan yang dilakukan di komputer.

3.1.2 Tampilan Fitur Microsoft Word dan Fungsinya

Gambar 3.1 Tampilan Awal Microsoft Word.

a. Quick Access Toolbar (Toolbar Akses Cepat)

 Toolbar akses cepat berada di pojok kiri atas jendela. Toolbar ini memiliki 3 tombol yang 

berbentuk icon yaitu tombol Save, Undo & Redo serta Customize Quick Access Toolbar.

Fungsi toolbar akses cepat:

� Save, untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen

� Undo, untuk membatalkan / mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. 

Terlihat tombol panah mengarah ke bawah untuk melihat setiap daftar perubahan file 

yang dibatalkan.

� Redo, untuk mengembalikan pembatalan apabila pengguna telah merubah file dokumen 

yang terakhir.
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� Customize Quick Access Toolbar, untuk mengustomisasi atau pengguna bebas mengatur 

tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan.

b. Title Bar (Baris Judul)

 Title bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft 

Word dibuka. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang 

sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika pengguna membuka file baru dan belum diberi 

nama maka dokumen akan secara default bernama Document1, Document2, dan seterusnya. 

Tidak hanya itu saja, fungsi title bar yang lain juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela 

aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse.

c. Window Management (Kontrol Jendela)

 Window Management terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri atas 4 tombol. Fungsi 

pada masing-masing tombol tersebut antara lain:

� Tombol Close berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word

� Tombol Restore Down digunakan untuk memperkecil jendela. Sedangkan tombol 

Maximize digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara penuh.

� Tombol Minimize, jika tombol ini diklik maka jendela Microsoft Word memperkecil dirinya 

dan menjadi icon aktif pada taskbar.

� Ribbon Display Options, untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon, 

terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa pengguna sesuaikan.

d. Ribbon

 Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft 

Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk 

memudahkan penggunaannya. Fungsi ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari 

Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses.

Di dalam ribbon terdapat bagian lain yaitu:

Gambar 3.2 Ribbon dan Menu bar pada Microsoft Word.

� Menu bar adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. 

Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu 

pada Microsoft Word secara default terdiri dari 10 menu. Yaitu menu Home, Insert, Design, 

Layout, References, Mailings, Review, View dan Help.

� Tombol pembuka dialog box, ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka 

dialog box ini. Klik pada tombol tersebut sehingga akan tampil dialog box yang berhubungan 

dengan menu perintah tersebut.

3.1.3 Pengoperasian Dasar Microsoft Word

Operasi dasar Microsoft Word yang akan dibahas berikut ini terkait dengan bagaimana membuka 

dan menyimpan file atau dokumen Word. Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Membuka File Dokumen Microsoft Word

 Membuka file dari Microsoft Word bertujuan untuk mengedit kembali file dokumen yang telah 

tersimpan sebelumnya. File Microsoft Word memiliki format penyimpanan yang beragam. 

Bagi pengguna aplikasi versi lama yaitu Microsoft Word 2003 dan sebelumnya, format file yang 

populer adalah doc. Sedangkan untuk Word 2007 dan versi setelahnya, format yang paling 

populer adalah docx. Selain doc dan docx, aplikasi ini juga bisa menyimpan dan membuka file 

dalam format dot, dotx, rtf, odt maupun txt.

a.1) Membuka Dokumen melalui Aplikasi Microsoft Word

 Cara ini cukup lambat karena pengguna harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. 

Kemudian menggunakan menu File > Open untuk mencari lokasi dokumen.

 Berikut adalah cara membuka file Word doc atau docx melalui aplikasi Microsoft Word.

1. Buka aplikasi Microsoft Word seperti yang telah dijelaskan di materi sebelumnya.

2. Setelah aplikasi terbuka, klik Open untuk menampilkan halaman Open Backstage 

View. Ada tips lain untuk membuka jendela open tersebut yaitu dengan memanfaatkan 

tombol keyboard komputer. Cukup tekan CTRL + O secara bersamaan maka halaman 

Open Backstage View akan terbuka.

3. Klik tombol Browse, untuk menampilkan kotak dialog file explorer.

4. Di dalam kotak dialog tersebut, cari dimana file tersimpan lalu pilih file tersebut.

5. Klik tombol Open, maka dokumen yang telah dipilih akan otomatis terbuka dan kotak 

dialog akan otomatis tertutup.

Gambar 3.3 Kotak dialog Open Microsoft Word.

a.2) Membuka File Word dari Windows File Explorer

 Cara ini lebih singkat yaitu dengan langsung membuka dokumen dari folder tempat file 

tersebut disimpan. Dengan cara ini pengguna tidak perlu membuka aplikasi Microsoft 

Word terlebih dahulu.
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 Berikut ini adalah cara membuka file dokumen Microsoft Word dari file explorer.

1. Buka File Explorer atau Windows Explorer. Bisa dengan cara klik kanan tombol Start 

lalu klik File Explorer. Lebih cepatnya dengan cara tekan tombol logo Windows + E 

secara bersamaan.

2. Setelah terbuka, cari file doc, docx atau dokumen lain yang ingin dibuka.

3. Klik 2x file tersebut, maka dokumen akan langsung terbuka.

Gambar 3 4 Membuka Dokumen melalui File Explorer.

b. Menyimpan File Dokumen Microsoft Word

 Pada bagian ini akan dipelajari bagaimana cara menyimpan file Microsoft Word ke komputer, 

flashdisk, google drive atau media lainnya. Tujuannya adalah agar perubahan atau dokumen 

baru tersebut tidak hilang dan bisa digunakan lagi.

 Tata cara menyimpan file Microsoft Word bisa dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya 

adalah menyimpan file baru dengan nama baru. Selain itu pengguna juga dapat menyimpan 

dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya dengan nama yang sama. Pengguna juga dapat 

menyimpan dokumen dengan nama berbeda. Dan terakhir menyimpan dokumen dengan 

password agar dokumen menjadi terproteksi dan lebih aman. 

b.1) Menyimpan File Baru di Microsoft Word

 Cara yang pertama ini digunakan untuk menyimpan file setelah membuat dokumen 

baru pada Microsoft Word. Secara default, Microsoft Word akan otomatis memberikan 

nama file tersebut menjadi Document1, Document2 dan seterusnya. Pengguna bisa 

menyimpannya dengan nama sesuai yang diinginkan.

 Berikut ini adalah cara menyimpan file dokumen baru pada Microsoft Word di 

komputer atau flashdisk.

1. Buat dokumen Microsoft Word baru dan mulailah membuat teks.

2. Setelah selesai, klik menu File

3. Kemudian klik Save as. Maka akan tampil jendela Save As.
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4. Lalu klik tombol Browse untuk menampilkan kotak dialog box tempat dimana 

pengguna ingin menyimpan dokumen.

5. Pilih folder tempat menyimpan file sesuai keinginan. Pengguna bisa memilih 

menyimpannya pada folder di komputer, laptop atau di flashdisk.

6. Pada File Name isikan nama file sesuai keinginan. Lalu pada bagian Save as Type pilih 

Word Document (*.docx).

7. Terakhir, klik Save untuk mulai menyimpan. File sudah tersimpan dengan aman dan 

pengguna bisa menutup Microsoft Word dengan aman kapanpun tanpa takut dokumen 

tersebut hilang.

Gambar 3 6 Menyimpan File Dokumen Microsoft Word (lanjutan).

Gambar 3.5 Menyimpan File Dokumen Microsoft Word.
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b.2) Menyimpan File Baru di Microsoft Word

 Cara ini digunakan untuk menyimpan dokumen setelah mengedit file yang telah tersimpan. 

Ada 2 kondisi pada bagian ini. Pertama, pengguna bisa menyimpannya langsung pada file 

tersebut tanpa merubah nama. Kedua, pengguna dapat menyimpan dokumen tersebut 

pada file yang berbeda dengan nama yang berbeda pula. 

 Berikut adalah cara menyimpan dokumen yang telah tersimpan di Microsoft Word tanpa 

merubah nama file.

1. Buka file Microsoft Word yang sudah tersimpan lalu edit sesuai keinginan.

2. Setelah selesai mengedit, klik menu File.

3. Lalu klik Save. Maka semua perubahan yang dilakukan pada saat pengguna mengedit 

dokumen sudah tersimpan pada file tersebut.

 Berikut ini adalah langkah-langkah menyimpan file yang sudah tersimpan di Microsoft 

Word dengan nama yang berbeda.

1. Buka file Microsoft Word yang sudah ada kemudian edit sesuai kebutuhan

2. Setelah selesai, klik File.

3. Kemudian klik Save as.

4. Pilih Browse. Kemudian pilih folder di mana pengguna akan meletakkan dokumen 

tersebut.

5. Pada File Name isikan nama baru sesuai keinginan.

6. Klik Save untuk menyimpan.

c. Tombol Keyboard dan Fungsi dasarnya di Microsoft Word

 Keyboard adalah salah satu perangkat keras (hardware) yang berfungsi sebagai alat atau 

media komunikasi antara pengguna dengan komputer. Segala yang pengguna masukkan 

melalui tombol keyboard akan diproses oleh komputer. Kemudian ditampilkan melalui layar 

komputer, bisa berupa ketikan tulisan atau perintah-perintah yang lain.

Gambar 3.7 Tombol Keyboard dan Fungsinya di Microsoft Word.
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 Berikut ini Fungsi dasar tombol keyboard sesuai dengan layout keyboard diatas

1. Tombol karakter. Tombol ini untuk mengetik huruf (A, B, C, dst) maupun angka (1, 2, 3, 

dst) beserta juga tanda baca seperti koma, titik, dan lain-lain.

2. Shift. Berfungsi untuk mengetikkan huruf besar atau huruf kapital bisa juga untuk 

menggunakan lambang-lambang khusus di bagian atas tombol keyboard. Penggunaanya 

adalah dengan menekan tombol shift tersebut bersamaan dengan huruf yang ingin 

diubah menjadi kapital atau sebaliknya.

3. Tombol fungsi. Yaitu tombol yang biasanya berawalan huruf F dan diikuti dengan angka. 

Mulai dari F1, F2….,F12. Tombol ini berguna untuk menjalankan perintah cepat.

4. Caps Lock. Berfungsi untuk membuat huruf kapital. Ketika caps lock aktif maka semua 

huruf yang diketik akan menjadi kapital. Biasanya tombol ini mempunyai indikator lampu 

yang ada pada keyboard. Cukup tekan tombol ini untuk mengaktifkannya dan lampu 

indikator pun juga menyala. Jika ingin mematikan Caps lock cukup tekan kembali maka 

lampu indikator pun juga ikut mati.

5. Backspace. Berfungsi untuk menghapus satu karakter ke belakang (ke kiri).

6. Enter. Digunakan untuk membuat baris baru atau pindah ke paragraf berikutnya.

7. Tombol panah. Tombol ini terdiri dari tombol panah ke atas, bawah, kiri dan kanan. Yang 

berfungsi untuk memindahkan kursor sesuai dengan perintah tombol panah yang 

digunakan.

8. Tombol pengeditan. Tombol yang terdiri dari tombol delete, Tab, dan Esc yang pada 

tiap tiap tombol tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Tombol delete digunakan untuk 

menghapus karakter pada kursor sebelah kanan (kebalikan dari backspace). Tombol tab 

digunakan untuk memindahkan kursor dalam satu tabulasi sebelah kanan. Sedangkan 

tombol Esc berguna untuk membatalkan sebuah perintah yang sudah dilakukan di menu 

yang sedang pengguna jalankan.

9. Tombol Alt. Berguna untuk menjalankan perintah cepat dengan kombinasi tertentu. 

Selain itu bisa digunakan untuk menjalankan tombol-tombol yang ada pada quick access 

toolbar dan membuka tab ribbon.

10. CTRL yaitu tombol ini juga digunakan untuk melakukan perintah cepat dengan 

dikombinasikan tombol huruf pada keyboard. Contohnya CTRL + S untuk menyimpan 

dokumen. CTRL + C untuk copy teks atau objek pada suatu dokumen. CTRL + V untuk 

paste objek atau teks yang telah disalin sebelumnya.

d. Huruf Besar dan Kecil pada Ms Word

 Untuk mengubah huruf kapital di word ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui 

tombol Change Case pada toolbar. Kedua, melalui cara cepat dengan kombinasi tombol 

keyboard SHIFT + F3. Ketiga, menggunakan tombol kombinasi SHIFT dan huruf yang diketik 

atau dengan CAPSLOCK saat mengetik. Semua cara tersebut bisa digunakan di Word 2007, 

2010, 2013, 2016 dan 2019. Agar lebih jelas maka langsung saja pengguna mulai dari yang 

pertama.

e. Copy, Paste, dan Cut di Ms Word

 Salah satu fitur yang bisa membantu meringankan pekerjaan pengguna dalam membuat 

dokumen adalah fitur menyalin kata, kalimat atau paragraf. Fitur tersebut bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan cut, copy dan paste yang ada pada Microsoft word. Misalnya ada paragraf 
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yang ingin pengguna salin pada halaman pertama untuk diletakkan juga di halaman 2. Maka 

pengguna bisa memanfaatkan fitur tersebut sehingga tidak perlu untuk menulisnya lagi.

Cara Copy Paste di Word

Copy adalah perintah yang memiliki fungsi untuk menyalin teks atau objek lain dengan tetap 

mempertahankan objek aslinya. Jika pengguna ingin mendapatkan salinan suatu bagian teks 

dokumen ke posisi yang lain, pengguna bisa memanfaatkan fitur Copy yang ada pada Microsoft 

Word. Sebenarnya tidak hanya teks, pengguna juga bisa menyalin objek yang ada pada dokumen 

kalian. Misalnya objek tersebut berbentuk gambar, shapes, dan lainnya.

Berikut ini adalah cara menyalin atau copy paste di Microsoft Word.

1. Pilih teks dokumen yang ingin disalin dengan cara menyorot atau blok teks dokumen tersebut.

2. Klik menu Home lalu klik icon Copy yang berada di grup Clipboard. Untuk cara yang lebih 

cepat, perintah copy dapat dilakukan dengan tombol kombinasi keyboard CTRL+C.

3. Tempatkan kursor pada posisi dimana teks tersebut akan di paste sesuai dengan yang 

diinginkan.

4. Kemudian klik icon Paste yang berada tepat di sebelah icon Copy. Pengguna juga bisa 

menggunakan cara cepat dengan tombol shortcut kombinasi keyboard CTRL + V.

5. Setelah itu, teks atau objek yang sudah disalin akan muncul di posisi yang sudah pengguna 

kehendaki.

Cara Cut dan Paste di Microsoft Word

Mungkin di dalam file dokumen pengguna ada bagian teks yang tidak pada posisi yang diinginkan. 

Sehingga pengguna ingin memindahkan bagian teks tersebut ke posisi lain. Pengguna bisa 

memanfaatkan fitur Cut yang ada pada Microsoft Word.

Berikut adalah cara memindahkan teks atau cut paste di Microsoft Word.

1. Sorot atau blok terlebih dahulu teks yang akan dipindahkan.

2. Klik tombol Cut yang juga terdapat pada grup Clipboard. Selain dengan melakukan klik dari 

mouse pengguna juga bisa menggunakan cara cepat dengan menekan tombol CTRL + X.

3. Letakkan kursor pada posisi di mana pengguna akan menempatkan teks tersebut.

4. Setelah itu klik icon Paste di menu Home. Untuk cara cepatnya bisa dengan CTRL + V di 

keyboard.

5. Teks atau objek yang disalin sudah berada di posisi baru yang diinginkan.

Jenis Paste Pada Microsoft Word

Paste adalah perintah yang digunakan setelah melakukan perintah copy atau cut. Fungsi paste 

adalah untuk menampilkan bagian teks dokumen yang telah di-copy atau di-cut. Tanpa ada fitur 

tersebut pengguna tidak bisa menempel atau menempatkan bagian teks dokumen tersebut ke 

dalam posisi yang pengguna inginkan.

Untuk melakukan perintah paste bisa menggunakan 3 cara yaitu dengan klik icon paste di 

menu Home, melalui shortcut tombol kombinasi keyboard CTRL + V dan melalui klik kanan di 

mouse lalu pilih Paste. Ada beberapa jenis pilihan paste (Paste Options) yang bisa pengguna 

manfaatkan sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.
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Berikut ini adalah macam-macam paste (Paste Options) di Microsoft Word.

1. Keep Source Formatting (K), pilihan paste ini digunakan untuk menyalin format asal teks 

dokumen.

2. Merge Formatting (M), digunakan untuk menggabungkan format asal teks dokumen dengan 

format yang ada di posisi yang dituju.

3. Keep Text Only (T), digunakan untuk menampilkan teks saja tanpa menghiraukan 

formatnya.

3.2 MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan untuk pengolahan angka 

serta penyajian grafik. Pemanfaatan Microsoft Excel sebagai perangkat pengolahan angka dan 

grafik dapat memudahkan pengguna karena fitur dan/atau menu yang disediakan dalam software 

ini sangatlah beragam. Oleh sebab itu, pengguna perlu memahami Microsoft Excel agar dapat 

mengoperasikan perangkat lunak ini sehingga dapat membantu pekerjaan pengguna dalam 

pengolahan angka. 

3.2.1 Pengenalan Microsoft Excel

a. Apa itu Microsoft Excel

 Microsoft Excel sebenarnya telah hadir sejak lama dan hingga sekarang mempunyai banyak 

versi yang sudah dikeluarkan. Microsoft sendiri dari waktu ke waktu masih mengembangkan 

aplikasi tersebut agar kinerjanya semakin baik dengan fitur yang semakin canggih. Sebelum 

belajar Microsoft Excel secara praktik, pengguna dapat mempelajari dan memahami dasar-

dasar dari Microsoft Excel.

 Microsoft Excel adalah program aplikasi spreadsheet pengolah angka yang dikembangkan 

oleh Microsoft. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk baris dan 

kolom.

b. Sejarah

 Microsoft meluncurkan program aplikasi pertama Microsoft Excel secara resmi pada tahun 

1985 untuk sistem operasi Macintosh. Sedangkan aplikasi Microsoft Excel untuk Windows resmi 

dirilis pada tahun 1987. Saat itu versi Microsoft Excel sudah memasuki versi yang kedua (2.0). 

Sebelum adanya aplikasi Microsoft Excel kebanyakan orang saat itu telah mengenal program 

aplikasi spreadsheet bernama Lotus. Aplikasi Lotus sudah ada sejak tahun 1982 hingga akhirnya 

Microsoft membuat aplikasi Microsoft Excel yang mampu menjadi pesaingnya. Microsoft Excel 

mampu mengalahkan Lotus di era 90-an seiring dengan dirilisnya versi 3.0 pada tahun 1990. 

Lalu disusul versi 4.0 pada tahun 1992 dan seterusnya.

 Sejak saat itu Microsoft terus mengembangkan aplikasi Microsoft Excel dan hampir setiap dua 

tahun sekali Microsoft merilis versi baru dengan menyajikan fitur yang baru. Sampai sekarang 

Microsoft masih terlihat konsisten untuk mengembangkan versi-versi terbarunya. Hingga 

artikel ini dibuat Microsoft telah merilis versi terakhirnya yaitu Microsoft Excel 2019.
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c. Fungsi Microsoft Excel

 Fungsi utama program Microsoft Excel adalah untuk mengolah data berupa angka. Selain 

fungsi utama tersebut aplikasi ini juga memiliki fungsi dan kegunaan lainnya, diantaranya 

adalah:

1. Untuk membuat, mengolah dan menyimpan data.

2. Untuk membuat grafik atau diagram dari data yang dimasukkan.

3. Untuk menyelesaikan perhitungan statistika, aritmatika dan logika.

4. Sebagai aplikasi akuntan untuk merekap laporan keuangan.

5. Sebagai alat untuk melakukan analisa data.

6. Untuk melakukan perhitungan keuangan seperti kurs mata uang.

7. Sebagai database sederhana.

3.2.2 Tampilan Fitur Microsoft Excel dan Fungsinya

Dalam kurun waktu tertentu Microsoft selalu mengeluarkan versi terbaru aplikasi Microsoft Excel 

dengan tampilan yang berbeda. Namun mulai dari Excel 2007 hingga versi saat ini, tampilannya 

masih tidak jauh berbeda. Nah, di bawah ini adalah tampilan dan juga bagian-bagian dari Microsoft 

Excel 2019. Tampilan ini tidak jauh berbeda dengan versi 2007, 2010, 2013 dan 2016. Jadi, jika ada 

pengguna yang masih menggunakan versi tersebut maka pengguna masih bisa menggunakan 

dan mengikuti materi dalam buku ini.

Beberapa bagian dari aplikasi ini sebenarnya sama dengan Microsoft Word. Seperti Quick 

Access Toolbar, Title Bar, Window Management, Ribbon dan Page View. Jika belum mengetahui 

bagian tersebut beserta fungsinya silahkan baca lebih lanjut pada materi Bagian-Bagian Microsoft 

Word.

Gambar 3.8 Tampilan Microsoft Excel.
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a. Name Box

 Name box adalah bagian Microsoft Excel yang terletak di sebelah kiri atas di bawah ribbon 

yang memberi informasi tentang sel yang sedang aktif. Fungsi name box pada Microsoft Excel 

adalah untuk menunjukkan posisi sel yang aktif sehingga pengguna dapat mengetahui posisi 

baris dan kolom sel tersebut.

 Pada kotak name box tersebut akan tampil posisi sel huruf dan angka. Huruf menandakan 

posisi kolom sedangkan angka menunjukkan posisi baris. Misalnya B3 berarti sel yang aktif 

adalah pada kolom B di baris 3.

b. Formula Bar

 Formula bar adalah bagian Microsoft Excel yang berada di sebelah Name Box yang berfungsi 

untuk memasukkan, mengedit dan menampilkan isi dari sel yang aktif. Isi yang dimaksud 

dapat berupa berbagai hal mulai dari teks, angka dan juga rumus atau fungsi.

Di sebelah formula bar terdapat 3 tombol yaitu:

� Tombol fx atau Insert Function yang berfungsi untuk mencari fungsi yang tersedia di 

Microsoft Excel. Dengan tombol ini pengguna akan terbantu jika lupa dengan fungsi.

� Tombol Enter untuk menyimpan perubahan setelah mengedit sel tersebut.

� Tombol Cancel untuk membatalkan perubahan saat mengedit sel.

Gambar 3.9 Tampilan Awal Microsoft Excel.

c. Column Headings

 Column headings atau nama kolom terletak di atas sel-sel pada area worksheet. Fungsi dari 

Column Headings adalah untuk menunjukkan nama dari masing-masing kolom. Setiap kolom 

diberi nama berupa huruf.
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d. Row Headings

 Row headings atau nama baris terletak di samping kiri sel. Berbeda dengan penamaan kolom 

yang berupa huruf, penamaan baris adalah berupa angka. Row headings juga dapat digunakan 

untuk menyorot semua sel pada baris tersebut hanya dengan melakukan klik pada heading 

tersebut.

e. Worksheet Area

 Sama dengan Microsoft Word, worksheet adalah lembar kerja tempat pengguna memasukkan 

konten di dalam aplikasi Microsoft Excel. Hal yang membedakan adalah pada Microsoft Excel 

worksheet berupa tabel.

f. Sheet Tabs

 Sheet tabs terletak di bawah worksheet yang berfungsi untuk beralih ke worksheet lainnya. 

Pada sheet tabs pengguna dapat menambahkan worksheet baru, mengedit nama, menghapus 

worksheet dan juga memberi warna pada tab tersebut. 

g. Worksheet dan Workbook

 Pengertian Worksheet

 Worksheet adalah sebuah lembar kerja yang terdiri dari kolom dan baris untuk melakukan 

pekerjaan mengolah data di dalam Microsoft Excel. Pada umumnya worksheet memiliki nama 

yang default yaitu Sheet1, Sheet2, dan seterusnya. Nama tersebut bisa dilihat pada di sebelah 

kiri bawah aplikasi Microsoft Excel.

 Pengertian Workbook

 Workbook adalah buku kerja yang berupa sebuah file Microsoft Excel yang terdiri dari beberapa 

worksheet. Workbook bisa juga disebut sebagai file Microsoft Excel yang berekstensi xls atau 

xlsx.

 Menambah Worksheet

 Pengguna bisa menambahkan worksheet baru secara satu-persatu jika memang pengguna 

menginginkannya.

 Berikut ini adalah cara menambah atau membuat worksheet di Microsoft Excel.

1. Klik menu Home yang ada pada bagian Ribbon Microsoft Excel.

2. Lihat pada bagian Cells, klik menu Insert sehingga akan muncul beberapa pilihan menu 

Insert.

3. Lalu klik Insert Sheet untuk menambahkan worksheet baru, maka otomatis sheet akan 

bertambah.

4. Cara lainnya yang lebih mudah yaitu pengguna bisa memanfaatkan tombol keyboard 

dengan cara menekan tombol Shift + F11 secara bersamaan untuk menambahkan 

worksheet baru.

5. Cara lain yang lebih cepat adalah dengan klik tanda plus di bagian bawah. Letaknya berada 

tepat di samping nama sheet awal pengguna sebagai cara alternatif lainnya.
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Gambar 3.10 Penambahan Worksheet di Microsoft Excel.

3.2.3 Pengoperasian Dasar Microsoft Excel

a. Row, Column, Cell, dan Range pada Microsoft Excel

 Berbeda dengan aplikasi Microsoft Word yang lembar kerjanya hanya seperti kanvas atau 

kertas biasa yang polos, lembar kerja Microsoft Excel menampilkan halaman berbentuk tabel. 

Terdapat berbagai macam istilah dalam lembar kerja tersebut yang harus pengguna pahami 

terlebih dahulu. Mulai dari baris (Row) dan kolom (Column) sebagai komponen utama dalam 

worksheet tersebut.

 Otomatis dengan adanya baris dan kolom pada lembar kerja maka terbentuklah yang namanya 

sel (Cell). Selain itu ada pula yang namanya Range. Mungkin bagi beberapa orang awam yang 

baru belajar tentang Microsoft Excel masih belum tahu dengan istilah Range tersebut.

� Row

 Row atau baris dalam Microsoft Excel adalah deretan sel yang berurutan ke samping 

secara horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Row ditandai dengan 

penamaan berupa angka mulai dari 1 hingga 1048576.

� Column

 Column atau kolom dalam Microsoft Excel adalah deretan sel yang berurutan secara 

vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Pada lembar kerja Excel setiap kolomnya diberi 

penamaan berupa huruf abjad secara berurut pada Column Headings di sisi atas lembar 

kerja atau Worksheet. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pengguna dalam membaca 

letak kolom disaat pengguna mengolah data di Microsoft Excel.

� Cell

 Cell atau Sel pada Microsoft Excel adalah bagian terkecil pada lembar kerja Excel yang 

merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Fungsinya adalah sebagai tempat 

mengisi data, memasukkan karakter angka maupun teks dan juga memasukkan fungsi-
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fungsi pengolahan data. Ketika pengguna mengetik atau klik pada cell tersebut maka 

cell akan menjadi sel aktif yang ditandai dengan adanya garis kotak bercetak tebal di 

sekelilingnya.

� Range

 Range dalam Excel adalah kumpulan cell yang telah dipilih atau disorot dalam sebuah 

worksheet. Range didefinisikan mulai dari cell paling kiri atas hingga cell paling kanan 

bawah. Misalnya range B2:D7. Range tersebut berarti dimulai dari cell B2 (kolom B baris 

ke-2) hingga cell D7 (kolom D baris ke-7).

b. Tipe data pada Microsoft Excel

 Berikut ini adalah jenis tipe data pada Microsoft Excel beserta penjelasannya.

Tabel 3.1 Tipe Data Microsoft Excel.

Tipe Data Penjelasan Singkat

Character (Teks) Segala macam karakter bisa berupa huruf, teks, angka atau string lain yang tidak untuk 

perhitungan aritmatika. Biasa juga disebut label.

Numeric (Angka) Segala macam numerik yang dapat digunakan dalam operasi aritmatika seperti 

bilangan bulat, desimal, pecahan dan persen.

Date (Tanggal) Tanggal dan waktu dalam berbagai format.

Currency (Mata Uang) Mata uang dari berbagai dunia seperti Rupiah, Dolar Amerika Serikat dan lainnya.

Boolean Nilai benar atau salah (True/False).

N/A Tipe data kosong saat sel tidak ada isinya.

Formula Bisa berupa fungsi atau rumus untuk mengolah data.

c. Formula & Fungsi pada Microsoft Excel

 Pada hakikatnya rumus dan fungsi merupakan bagian utama dari aplikasi Microsoft Excel 

karena keduanya digunakan untuk mengolah data. Oleh sebab itu dalam belajar Microsoft 

Excel pengguna harus benar-benar memahami dasar-dasar penggunaannya.

 Rumus atau bisa juga disebut formula dalam Microsoft Excel merupakan persamaan aritmatika 

yang digunakan untuk mengolah data.

 Fungsi merupakan preset yang sudah ada pada Excel untuk menyederhanakan penulisan 

rumus di Excel. Sehingga pengolahan data bisa lebih cepat tanpa membuat atau mengetikkan 

rumus yang terlalu panjang. Bisa dikatakan bahwa fungsi merupakan rumus yang disediakan 

Excel.

� Penulisan Rumus

 Untuk menuliskan rumus di Excel klik pada cell yang ingin digunakan untuk menempatkan 

hasil pengolahan data. Kemudian ketikkan tanda sama dengan ‘=’. Lalu masukkan 

rumusnya. Misalnya pengguna kembali ke contoh sebelumnya yaitu penjumlahan di atas. 

Maka pengguna harus mengetik: =C3+C4+C5

 Setelah itu tekan Enter. Maka secara otomatis hasilnya akan tampil. Pastikan bahwa sudah 

ada angka pada cell C3, C4 dan juga C5.
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Gambar 3.11 Penulisan Rumus di Microsoft Excel.

� Penulisan Fungsi

 Untuk menuliskan fungsi di Excel klik pada cell yang ingin dipakai untuk meletakkan 

hasilnya. Lalu ketik tanda sama dengan. Kemudian masukkan fungsinya seperti:

 =SUM(C3:C5)

 Kemudian tekan Enter. 

 Maksud dari C3:C5 adalah range dari C3 hingga C5. 

Gambar 3.12 Penulisan Fungsi di Microsoft Excel.

Rumus-rumus excel memiliki banyak macam, khusus untuk pembahasan kali ini akan dibahas 

rumus excel untuk dunia kerja diantaranya adalah:
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Tabel 3.2 Rumus Microsoft Excel.

Rumus Excel Umum Digunakan di Dunia Kerja

Rumus Keterangan

SUM Menjumlahkan

AVERAGE Mencari nilai rata-rata

AND Mencari nilai dengan perbandingan “dan”

NOT Mencari nilai dengan pengecualian

OR Mencari nilai dengan perbandingan “atau”

SINGLE IF Mencari nilai jika kondisi BENAR/SALAH

MULTI IF Mencari nilai jika kondisi BENAR/SALAH dengan banyak perbandingan

AREAS Menampilkan jumlah area (range atau sel)

CHOOSE Menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks

HLOOKUP Mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar

VLOOKUP Mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak

MATCH Menampilkan posisi suatu alamat sel yang ditetapkan

COUNTIF Menghitung jumlah cell dalam suatu range dengan kriteria tertentu

COUNTA Menghitung jumlah cell yang terisi

DAY Mencari nilai hari

MONTH Mencari nilai bulan

YEAR Mencari nilai tahun

DATE Mendapatkan nilai tanggal

LOWER Mengubah huruf teks menjadi huruf kecil

UPPER Mengubah huruf teks menjadi huruf besar

PROPER Mengubah karakter awal teks menjadi huruf besar

3.3 MICROSOFT POWERPOINT

Berbeda dengan kedua perangkat lunak yang telah dibahas sebelumnya, Microsoft PowerPoint 

bermanfaat untuk membantu pengguna dalam membuat slide untuk presentasi yang menarik. 

Oleh karena itu, untuk memperdalam terkait pemahaman Microsoft PowerPoint maka buku ini 

akan membahasnya lebih dalam.

3.3.1 Pengertian singkat tentang PowerPoint

PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office 

yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat 

digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, 

pendidik, dan trainer.

3.3.2 Fungsi dan Kegunaan Microsoft PowerPoint

Beberapa kegunaan atau fungsi dari PowerPoint adalah sebagai berikut.

� Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi.

� Membuat sebuah presentasi berbentuk softcopy sehingga dapat diakses oleh berbagai 

perangkat komputer.
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� Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur 

audio, video, gambar dan animasi serta template/desain yang akan dipergunakan.

� Mempermudah dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide.

3.3.3 Cara Memulai PowerPoint

Ada beberapa cara untuk memulai PowerPoint, yaitu sebagai berikut.

1. Klik “Start Menu” lalu cari aplikasi PowerPoint, seperti gambar di bawah ini.

 

Gambar 3. 13 Memulai PowerPoint (Cara 1)

2. Atau ketik “PowerPoint” di kolom pencarian (Type here to search), seperti gambar di bawah ini.

 

Gambar 3.14 Memulai PowerPoint (Cara 2).
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3. Atau klik shortcut PowerPoint pada desktop, seperti di bawah ini.

Gambar 3.15 Memulai PowerPoint (Cara 3).

* Catatan :  Tampilan bisa berbeda tergantung versi Windows dan Microsoft Office yang dipakai. Windows yang dipakai pada tutorial ini adalah Windows 10 

Education dan Microsoft Office 2016.

3.3.4 Lembar Kerja PowerPoint

 

Gambar 3.16 Halaman Awal PowerPoint.
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Penjelasan

1. Menu File: adalah sebuah tombol dimana didalamnya terdapat perintah-perintah dasar seperti 

New, Open, Save, Print dan lain sebagainya.

2. Toolbar: adalah sebuah papan menu (toolbar) dimana didalamnya terdapat perintah-perintah 

yang dapat diakses hanya dengan sekali klik, perintah tersebut diantaranya adalah new, open, 

save, quick print dan lain sebagainya.

3. Menu Bar: adalah Menu yang merupakan bagian dari ribbon, yang didalamnya terdapat tab-

tab perintah untuk pengaturan dokumen seperti Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, 

Review, View. Selain itu nantinya akan ditambahkan lagi menu baru jika Anda mengaktifkan 

object tambahan.

4. Ribbon : sebuah menu baru yang menggantikan system menu lama. Dalam ribbon Anda 

cukup memilih tab-tab yang disediakan pada saat memasuki sebuah menu, misalnya di dalam 

menu Home terdapat tab-tab Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing dan lain sebagainya. 

Dengan menggunakan ribbon Anda dapat dengan mudah mencari dan menggunakan 

perintah-perintah yang ingin Anda gunakan tanpa perlu keluar masuk menu dan sub menu 

seperti PowerPoint terdahulu. 

5. Lembar Kerja PowerPoint disebut juga Slide. Slide yang tampak di layar adalah tampilan 

default pada waktu PowerPoint dibuka untuk pertama kalinya. 

6. Slides View : berguna untuk menampilkan berapa jumlah slide yang telah dibuat serta 

menunjukan urut-urutan slide tersebut.

3.3.5 Save, Save As, dan Open Data

Dokumen yang pengguna buat harus disimpan agar suatu saat dapat dipanggil atau dibuka 

kembali. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

File >> Save. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. 

Gambar 3.17 Menyimpan File PowerPoint.
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Gambar 3.18 Menyimpan File PowerPoint (lanjutan).

Pengguna juga dapat menggunakan icon Save pada Quick Access Tool Bar seperti di bawah 

ini.

Gambar 3.19 Tombol Save PowerPoint.

Atau dengan menekan shortcut keyboard CTRL +S 

Sedangkan untuk membuka file dokumen yang telah tersimpan, yaitu dengan cara: File >> 

Open. Selanjutnya akan tampil kotak dialog Open. Kemudian tentukan folder penyimpanan dan 

nama file yang akan dibuka. Pengguna juga dapat membuka file dokumen dengan lebih cepat 

melalui shortcut keyboard CTRL + O.

3.3.6 Pengaturan Slide

A. Layout Slide

Layout slide atau tata letak slide adalah bentuk slide secara mendasar. PowerPoint menyediakan 

pilihan layout yang dapat pengguna gunakan. Cara menentukan layout adalah sebagai berikut: 

1. Klik Menu Home >> Layout pada Tab Slide. 

2. Tentukan layout yang akan Anda gunakan.
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Gambar 3.20 Memilih Layout Slide PowerPoint.

Pada saat layout slide pertama kali dibuka maka secara otomatis layout yang aktif adalah 

Title Slide. 

B. Menambah, Menghapus, dan Menyusun Slide

� Menambah Slide

 Menambah Slide dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

 Klik menu Home kemudian pilih New Slide (), atau tekan tombol shortcut keyboard 

CTRL + M. 

� Menghapus Slide

 Menghapus slide dapat dilakukan dengan cara klik slide yang akan dihapus lalu klik kanan 

pilih delete.

� Menyusun Slide 

 Terkadang dalam pembuatan presentasi, terutama dalam jumlah slide yang banyak, slide-slide 

terkadang salah dalam peletakannya sehingga menjadi tidak berurutan. Untuk memindahkan 

slide yang salah posisi tersebut yaitu dengan cara klik dan drag ke posisi yang benar.

3.3.7 Format Slide

Tampilan slide adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk membuat presentasi yang 

menarik. Format slide dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 

1. Klik slide yang akan diatur 

2. Klik menu Design lalu pilih salah satu tema yang telah disediakan
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Gambar 3.21 Memilih Format Slide PowerPoint.

Jika pengguna ingin merubah warna slide, pilih salah satu warna yang tersedia pada pilihan 

colors.

Gambar 3.22 Memilih Warna Slide PowerPoint.

Jika pengguna ingin melakukan pengaturan bentuk background, pilih format background, 

lalu pilih salah satu pilihan yang tersedia.
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Gambar 3.23 Mengatur Background PowerPoint.

3.3.8 Menyisipkan dan Mengatur Object

Seperti halnya pada aplikasi office lainnya, pada PowerPoint pengguna juga dapat menyisipkan 

object-object seperti Word Art, Shape, SmartArt dan lain sebagainya. 

Berikut ini cara menyisipkan gambar.

Gambar 3.24 Menyisipkan Object di PowerPoint.
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3.3.9 Transitions dan Animations

Presentasi yang baik tidak terlepas dari desain dari materi yang dibawakan presenter harus 

menarik agar audiens mau mendengarkan dan menyimak presentasi dengan baik. Oleh karena 

itu, transitions dan animations perlu dipahami pengguna agar dapat menambah daya tarik pada 

materi PowerPoint yang dibawakan saat presentasi.

Transitions 

Transitions adalah salah satu fitur yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik, maka pengguna 

akan mendapatkan presentasi yang menarik dan mendapatkan perhatian dari audiens. 

Langkah-langkah mengatur transitions adalah sebagai berikut: 

1. Klik slide yang akan diberikan transitions 

2. Klik menu Transitions 

3. Pilih transitions yang akan digunakan pada slide tersebut 

4. Pengguna dapat mengatur kecepatan pada pilihan “Duration”

Gambar 3.25 Memilih Transitions untuk Slide PowerPoint.

Animations

Animations digunakan untuk memberikan animasi setiap object yang ada di dalam slide, sehingga 

pengguna dapat membuat animasi yang lebih kompleks daripada hanya menggunakan animasi 

standar yang telah tersedia. Langkah menggunakan custom animation adalah sebagai berikut : 

1. Klik object yang akan diberikan animations 

2. Klik menu Animations
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Gambar 3.26 Memberi Efek Animations di PowerPoint.

Pilih salah satu opsi animations yang disediakan, yaitu: 

� Entrance, animations object pada saat object akan ditampilkan 

� Emphasis, animations dalam bentuk penekanan kepada kata-kata ataupun object 

� Exit, animations pada saat object akan disembunyikan atau kebalikan dari Entrance 

� Motion Paths, pembuatan animasi dengan cara menggambar paths sehingga pergerakan 

object akan mengikuti bentuk paths yang pengguna gambar. 

Transitions Sound

Transitions sound digunakan untuk memberikan effect suara pada saat animations ditampilkan. 

Pengguna dapat memilih suara seperti tepuk tangan, kamera dan lain sebagainya.

 

Gambar 3.27 Memberi Efek Suara di PowerPoint.
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3.3.10 Menampilkan Transition dan Animations

Apabila presentasi telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan transitions 

dan animations tersebut. Cara menampilkan transitions dan animations adalah sebagai berikut: 

1. Klik Menu Slide Show 

2. Pilih “From Beginning” untuk menampilkan animasi dari awal 

3. Atau pilih “From Current Slide” untuk menampilkan animasi dari slide yang sedang aktif di layar. 

Gambar 3.28 Menampilkan Transitions dan Animations.

4. Agar lebih cepat pengguna juga dapat menekan tombol shortcut F5 pada keyboard. 

Mengatur Pointer Pada Saat Slide Show 

Pada saat animations berjalan (Slide Show) pengguna juga dapat menampilkan Pointer dan 

memberikan effect yang pengguna inginkan untuk memberikan penekanan pada point-point 

yang pengguna bicarakan. 

Cara mengatur pointer adalah sebagai berikut: 

1. Tekan F5 untuk menampilkan animasi 

2. Pada saat animasi berjalan (slide show) klik kanan di layar sehingga tampil seperti dibawah 

ini:

Gambar 3.29 Menampilkan Pointers.

3. Pilih pointer option lalu tentukan pilihan yang akan digunakan, misalnya Laser Pointer. 
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3.3.11  Menutup PowerPoint (2016)

Apabila pengguna akan mengakhiri pekerjaan pembuatan PowerPoint, maka pengguna dapat 

menutup aplikasi dengan mengklik tombol Close atau Exit Word pada Office Button, atau dengan 

menekan shortcut CTRL + W. 

Apabila ada data yang masih belum tersimpan, maka akan muncul kotak dialog seperti 

dibawah ini:

Gambar 3.30 Menutup PowerPoint.

Pilih Yes untuk menyimpan dokumen 

Pilih No untuk keluar tanpa menyimpan 

Pilih Cancel untuk batal keluar dan melanjutkan bekerja

3.4 MENGENAL TEKS PROPOSAL KEGIATAN

Kebutuhan akan pembuatan sebuah proposal sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, menjadi 

penting untuk dipersiapkan. Mengapa demikian? Adanya proposal kegiatan dapat membantu 

pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran umum kegiatan yang dirancang. Selain itu, 

berbagai pihak yang berkepentingan (misalnya pihak pemberi izin, pihak pemberi dana, dan 

lain-lain) juga dapat memahami alasan, tujuan, dan gambaran mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Harapannya kegiatan yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik didukung 

oleh berbagai pihak. 

3.4.1 Definisi Proposal

Proposal secara umum merupakan sebuah tulisan yang berisi rencana atau rancangan kerja dari 

kegiatan yang ingin diadakan, dengan tujuan agar pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait 
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dapat memahami serta mendukung kegiatan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Selain 

untuk melakukan suatu kegiatan, umumnya, proposal juga dibuat untuk melakukan pengajuan, 

permohonan, atau penawaran suatu produk bisnis tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan atau 

produk yang ditawarkan dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan 

izin atau bekerja sama dengan kita, karena telah dipikirkan dan dirancang dengan baik. 

Mempelajari cara membuat sebuah proposal kegiatan dapat membantu kita dalam 

mengkomunikasikan nilai dan kebermanfaatan kegiatan kita kepada pihak-pihak penting, seperti 

klien, investor, atau pemberi kerja. Kemampuan atau keterampilan untuk membuat proposal 

seperti ini menjadi penting, agar kegiatan kita mendapatkan izin atau bahkan mendapatkan 

bantuan dana dari pihak-pihak sponsor untuk mendukung kelancaran kegiatan. Saat membuat 

proposal kegiatan, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kita 

telah membuat proposal yang efektif. Dalam buku saku ini, kita akan mempelajari bagaimana 

membuat proposal yang baik dan cara menulisnya. 

3.4.2 Struktur Proposal

Prinsip yang perlu dipegang dalam penyusunan proposal yang efektif dan berkualitas adalah 

menyusunnya secara sistematis dengan mengikuti struktur proposal yang tepat. Selain itu, 

proposal juga harus dituliskan secara jelas untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang 

ingin dilaksanakan. Proposal pada umumnya memiliki 3 bagian utama, yaitu: pendahuluan, isi 

proposal, dan penutup. 

Bagian pendahuluan biasanya terdiri dari halaman judul dan lembar pengesahan. Sedangkan isi 

proposal biasanya terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, jadwal kegiatan, 

susunan acara, susunan kepanitiaan atau personel, dan anggaran biaya. Bagian terakhir adalah 

penutup yang biasanya berisi kata-kata penutup yang berisi harapan, semangat dan optimisme 

yang memotivasi pembaca untuk mendukung kegiatan yang diusulkan (misalnya donatur atau 

sponsor, maupun partisipan lainnya). Selain itu, bagian penutup juga berisi lampiran-lampiran 

yang dibutuhkan untuk menunjang isi proposal. 

Berikut adalah panduan struktur proposal umum yang perlu diingat saat menyusun sebuah 

proposal kegiatan:

1. Pendahuluan

a. Nama Kegiatan/ Halaman Judul

 Pada bagian ini, tuliskan nama atau judul kegiatan yang direncanakan secara singkat, padat, 

dan jelas. Nama atau judul sebaiknya dibuat semenarik mungkin untuk membangkitkan 

rasa penasaran atau rasa ingin tahu dari pihak pembaca, dan yang terpenting adalah nama 

atau judul yang dibuat haruslah sesuai dengan topik dari kegiatan yang direncanakan. 

Contoh judul: 

� “Proposal Kegiatan Festival Budaya Indonesia Tahun 2021”

� “Proposal Kegiatan Halal Bihalal Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan”

b. Lembar Pengesahan

 Lembar pengesahan dapat disebut pula sebagai lembar legalitas yang bertujuan untuk 

menunjukkan adanya rekomendasi, dukungan, serta pengesahan dari pihak-pihak 

yang terkait terhadap proposal kegiatan yang dibuat. Dalam hal ini, lembar pengesahan 

kegiatan biasanya berisi tanda-tangan ketua pelaksana kegiatan dengan diketahui atau 

disetujui atau disahkan oleh pembimbing atau pembina lapangan atau pimpinan lembaga. 
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Keberadaan lembar pengesahan ini menjadi penting karena berfungsi untuk meyakinkan 

pembaca proposal bahwa kegiatan yang diusulkan telah diketahui dan disetujui oleh 

pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan 

pembaca akan isi proposal kegiatan yang diusulkan. 

2. Isi Proposal

a. Latar Belakang

 Pada bagian ini, alasan diadakannya kegiatan yang diusulkan perlu disampaikan dengan 

jelas. Gunakan bagian ini untuk menyampaikan pentingnya kegiatan yang diusulkan untuk 

dapat diselenggarakan. 

b. Tujuan Kegiatan

 Bagian ini digunakan untuk menyampaikan fokus dan tujuan dari kegiatan yang diusulkan. 

Selain itu, kita juga dapat menyampaikan bagaimana kebermanfaatan yang harapannya 

akan didapatkan dari kegiatan yang diusulkan. Biasanya bagian ini disajikan dalam bentuk 

poin-poin. 

c. Sasaran Kegiatan

 Bagian ini dimaksudkan untuk menyampaikan siapa saja target atau sasaran dari 

diselenggarakannya kegiatan yang diusulkan. Dengan kata lain, siapa saja yang akan 

menjadi peserta dari kegiatan yang diusulkan. Sasaran dapat berupa lembaga, organisasi, 

atau kelompok masyarakat tertentu. Semuanya tergantung dan disesuaikan dengan tema 

kegiatan yang diusulkan. 

d. Tema atau Judul Kegiatan

 Pada bagian ini, tema dari kegiatan dapat dituliskan untuk memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai konsep atau tema yang diangkat dalam kegiatan yang diusulkan. 

Contohnya jika kita akan mengusulkan kegiatan festival budaya, maka tema yang diangkat 

bisa seperti berikut:

 “Festival Budaya Indonesia: Keragaman Budaya Menyatukan Kita”

e. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

 Bagian ini berisi informasi mengenai waktu pelaksanaan beserta lokasi pelaksanaan 

kegiatan yang diusulkan. 

f. Susunan Acara

 Pada bagian ini, penyusun proposal diharapkan memberikan penjelasan rincian susunan 

acara yang akan dilakukan. Biasanya, dibuat dalam bentuk tabel yang berisi nama kegiatan, 

dan dituliskan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat dan 

bertanggung jawab pada masing-masing urutan kegiatan.

g. Susunan Kepanitiaan

 Pada bagian ini, informasi tentang susunan kepanitiaan berisi nama dan tugas atau 

tanggung jawab yang diamanahkan dalam kegiatan yang diusulkan. Misalnya, siapa yang 

menjadi ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan lain-lain (menyesuaikan kebutuhan 

kepanitiaan).

h. Anggaran Biaya

 Bagian ini merupakan bagian penting yang harus selalu ada setiap kali kita ingin 

mengadakan suatu kegiatan. Bagian ini berisi rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan yang diusulkan. Informasi yang dituliskan pada bagian 

ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bari para calon pemberi dana (donatur, 
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sponsor, dan lain-lain). Rincian biaya yang tertulis dalam proposal sebaiknya telah melalui 

berbagai pertimbangan logis dan realistis, serta sesuai dengan kedaruratan kebutuhan. Hal 

ini berlaku untuk pengeluaran maupun pemasukannya. Umumnya pada saat menyusun 

anggaran biaya, rincian dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persiapan (dari mana sumber 

pemasukan), operasional (pengeluaran yang dibutuhkan selama operasional kegiatan), 

dan yang terakhir adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan akhir setelah 

kegiatan selesai dilaksanakan.

3. Penutup

 Bagian ini dapat digunakan oleh penyusun proposal untuk menunjukkan semangat, harapan, 

serta optimisme atas kebermanfaatan dari kegiatan yang diusulkan. Bagian ini berperan 

untuk memotivasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerima, menyetujui, bahkan 

bersedia untuk menjadi sponsor, donatur, atau pemberi dana untuk mendukung terlaksananya 

kegiatan yang diusulkan. Selain itu, lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan sebagai tambahan 

informasi dari proposal juga dapat dicantumkan pada bagian ini. 
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3.4.3 Contoh Proposal Kegiatan

CONTOH PROPOSAL KEGIATAN

Contoh Halaman Judul

PROPOSAL KEGIATAN

FESTIVAL BUDAYA INDONESIA DI TAIPEI

(TEMA YANG DIANGKAT)

Logo Lembaga

XX

(Jika ada)

(NAMA LEMBAGA)

(ALAMAT LEMBAGA)

(TAHUN PELAKSANAAN)
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Contoh Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal kegiatan ini telah diajukan dan disahkan oleh:

Ketua Lembaga XX

(Nama Lengkap)

No. ID (jika ada)

Ketua Pelaksana

(Nama Lengkap)

No. ID (jika ada)

Menyetujui, 

(misalkan) Ketua KDEI

(Nama Lengkap)

No. ID (jika ada)
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Contoh bagian isi proposal kegiatan sampai dengan bagian penutup

A. LATAR BELAKANG

 Negara Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang dimilikinya, dan semboyan “Bhinekka Tunggal Ika” 

menjadi andalannya. Semboyan tersebut secara harfiah memiliki arti “berbeda tapi tetap satu”. Keberagaman 

budaya inilah yang menjadikan Indonesia kaya, dan dunia perlu mengetahuinya. 

………

………

……... (silakan dilanjutkan)

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan antara lain:

1. Memperkenalkan keragaman budaya Indonesia di kancah internasional khususnya Taiwan.

2. ……

3. …… (silakan dilanjutkan)

C. SASARAN KEGIATAN

 Sasaran dari kegiatan ini adalah warga negara asing di Taipei, Taiwan maupun pelajar-pelajar asing yang sedang 

menempuh pendidikan di Taiwan. 

D. TEMA 

 Kegiatan festival budaya Indonesia pada tahun 2021 kali ini mengangkat tema “Festival Budaya Indonesia: 

Keragaman Budaya Menyatukan Kita”

E. WAKTU DAN LOKASI

 Kegiatan festival budaya Indonesia ini akan diselenggarakan di National Taiwan Museum pada tanggal 18–19 

September 2021 setiap pukul 9.00 sampai dengan pukul 15.00. 

F. SUSUNAN ACARA

 Adapun susunan acara dari kegiatan festival budaya Indonesia ini antara lain:
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Hari Pertama: Sabtu, 18 September 2021

Waktu Jenis Kegiatan Penanggung Jawab

07.00-09.00 Persiapan panitia (Nama Penanggung Jawab)

09.00-09.15 Pembukaan (Nama Penanggung Jawab)

09.15-09.30 Sambutan Ketua Pelaksana (Nama Penanggung Jawab)

09.30-09.45 Sambutan Ketua Lembaga (Nama Penanggung Jawab)

… Pemateri 1: 

(bisa diisikan topik bahasan)

… …

… …

… …

(lanjutkan) (lanjutkan) (lanjutkan)

Hari Kedua: Minggu, 19 September 2021

Waktu Jenis Kegiatan Penanggung Jawab

07.00-09.00 Persiapan panitia (Nama Penanggung Jawab)

09.00-09.15 Pembukaan (Nama Penanggung Jawab)

09.15-09.30 Pentas Tari Kaca Piring (Nama Penanggung Jawab)

09.30-09.45 Pentas Tari Kecak (Nama Penanggung Jawab)

…

…

…

(lanjutkan)

G. SUSUNAN PANITIA

Berikut adalah susunan kepanitian yang terlibat dalam kegiatan festival budaya ini:

Pelindung : (Nama Lengkap)

Penanggung Jawab : (Nama Lengkap)

Ketua Pelaksana : (Nama Lengkap)

Sekretaris : (Nama Lengkap)

Bendahara : (Nama Lengkap)

Seksi Acara : (Nama Lengkap)

Seksi Dana dan Usaha : (Nama Lengkap)

Seksi Humas : (Nama Lengkap)

Seksi Dokumentasi : (Nama Lengkap)

Seksi Perlengkapan dan Peralatan : (Nama Lengkap)

Seksi Keamanan : (Nama Lengkap)

…  : …

(lanjutkan) (lanjutkan)
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H. ANGGARAN BIAYA

Berikut adalah rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan festival budaya Indonesia 

ini:

No. Kebutuhan Volume Harga Satuan Jumlah

PEMASUKAN

1 … … … …

2 … … … …

3 … … … …

Total Pemasukan …

PENGELUARAN

Seksi Acara

1 … … … …

2 … … … …

Total Pengeluaran Sie Acara …

Seksi Perlengkapan

1 … … … …

2 … … … …

Total Pengeluaran Sie Acara …

(lanjutkan rincian biaya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi dalam kegiatan yang diusulkan)

I. PENUTUP

 Demikian proposal kegiatan ini kami susun. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan dalam proposal 

ini, maka besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dan bantuan pihak-pihak terkait agar kegiatan 

yang bermanfaat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, 

kami mengucapkan terima kasih.

Catatan: 

Jika ada lampiran yang perlu dicantumkan, silahkan cantumkan di bagian ini. 
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