TUGAS PERANCANGAN MULTIMEDIA
»» Buatlah sebuah Profil diri sendiri dengan ketentuan sebagai berikut
A. KETENTUAN UMUM
1. Tugas dikerjakan secara individu.
2. Minimal terdiri dari 3 menu utama dan setidaknya salah satu menu memiliki 2 level kedalaman
3. Menu utama setidaknya terdiri dari profil diri, karya, dan gallery.
4. Dalam isinya terdapat 5 unsur multimedia: teks, gambar, suara, animasi, dan video.
5. File dikumpul dalam bentuk CD/DVD (tanpa sticker cover CD) dilengkapi dengan casing dan
covernya. Desain cover terdapat Nama, NIM, foto diri dan snapshot hasil aplikasi.
6. Tugas dikumpulkan saat jadwal UJIAN AKHIR SEMESTER PERANCANGAN MULTIMEDIA dan
sekaligus sebagai pengganti UAS (td tgn KRS).
B. KETENTUAN TEKNIS
1. Software utama yang digunakan adalah director, bukan flash.
2. Ukuran stage adalah 800X600 px
3. File utama terdiri lebih dari satu file *dir.
4. Untuk file video harus menggunakan “link external file” dalam mengimportnya, nantinya file
video tsb harus ikut dicopykan dengan file yang lain.
5. Ukuran frame video maksimal standart PAL yaitu 720x576px
6. Format file video adalah mov, mpeg 1, wmv atau avi dengan compressor standart windows.
Player yang digunakan adalah boleh quick time, atau windows avi.
7. Format file animasi disarankan adalah swf.
8. Format file suara yang disarankan adalah mp3
9. Format file gambar yang disarankan adalah jpeg, atau psd.
10. File file yang di burning dalam CD/DVD adalah
a. File exe hasil publishing
b. File dir
c. Folder “EXTRAS” yang diambil dari program files/director
d. File “link eksternal”, seperti video.
11. Tugas dikumpulkan pada UAS perancangan Multimedia
C. Faktor penilaian:
1. Pemenuhan terhadap syarat ketentuan umum dan teknis
2. Kreatifitas penyajian menu
3. Kreatifitas desain interaktif
4. Menu dan aplikasi tambahan
D. Adapun pertanyaan terkait tugas bisa PM (message) lewat facebook di
http://www.facebook.com/agus.purwanto.927980?ref=tn_tnmn
Atau search hopeto_all@yahoo.com

»» Buatlah sebuah VIDEO SHORT untuk sebuah acara atau profil perusahaan, atau profil produk. adapun
ketentuannya dalah sebagai berikut.
1. Acara yang diangkat haruslah acara nyata yang bersifat ritual/sakral perorangan: Pernikahan,
Sunatan, kelahiran.
2. Perusahaan yang diambil haruslah perusahaan nyata, bisa berupa UKM, mauapun perusahaan
besar, dengan ijin nyata juga
3. Produk yang dijadikan objek harus produk nyata dengan ijin nyata dari produsen.
4. Durasi video adalah 5 menit.
5. Ukuran video yang digunakan adalah HD 720
6. Format akhir bisa berupa file mpeg2, mp4 maupun mov
7. Tugas dikerjakan dengan anggota kelompok maksimal 5 orang
8. Faktor penilaian adalah , originalitas, kreatifitas bahan, artistik visual.
9. Tugas ini bersifat kerja praktek di masyarakat, sehingga diwajibkan semua anggota kelompok
bisa membawa nama baik alamamter, termasuk perijinan dalam membuat tugas ini.
10. Hasil akhir harus diwujudkan DVD, lengkap dengan casing dan cover dibuat 2 copy. 1 copy
diserahkan ke pihak pemilik acara yang bersangkutan, kemudian dimintakan surat pernyataan
telah menyerahkan hasil. Sedangkan 1 copy lainnya diserahkan untuk penilaian disertai surat
bukti penyerahan hasil shooting yang sudah ditanda tangani dari pihak pemilik.
11. Dilarang memungut biaya sekecil apapun kepada pihak yang memiliki acara.
12. Alternatif pengumpulan tugas adalah dengan mengupload hasil video ke youtube kemudian
nama kelompok, gbr cover, dan scan surat bukti penyerahan hasil shooting bisa dikirim lewat
Facebook, atas alamt email hopeto_all@yahoo.com : agus purwanto.
13. Pengumpulan tugas paling lambat adalah hari dimana UAS PM dilaksanakan.

»» BUATLAH FILM INDIE dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Film dikerjakan secara berkelompok dengan anggota bebas
2. Film boleh berwujud animasi penuh, stop motion animasi, live shoot, atau penggabungan
diantaranya
3. Film boleh bergenre apapun baik komedi, drama, action, horror ataupun penggabungannya,
kecuali film dokumenter.
4. Film berdurasi maksimal 15 menit, sudah termasuk kredit title.
5. Harus terdapat penggunaan Visual effek dalam pengerjaan.
6. Harus terdapat backsound musik dan suara.
7. Format file : mpeg 2 , PAL DV atau HD 720
8. Bahan video maupun animasi utama harus bersifat original dan tidak boleh mengandung unsur
SARA SARU.
9. File dikumpulkan dalam keping DVD lengkap dengan casing dan sampul, didalamnya berisi file
film*.Mpeg2, photo behind the scene, dan data kelompok (nama dan NIM)
10. Mengumpulkan poster film ukuran A3.
11. Daftar Nama kelompok dikumpulkan ketika UAS MM, atau bisa melalui email:
hopeto_all@yahoo.com, subject : kelompok indie movie__*JUDOL
12. Deadline film hari terakhir uwas
13. HWAITING!!!!!!!!

