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UJIAN AKHIR SEMESTER 2011/2012 
 
MATAKULIAH  : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
DOSEN  : PUTRA PANDU ADIKARA, S.KOM  
WAKTU DEADLINE : UAS  
SIFAT : BERKELOMPOK 2-3 ORANG  
 
 
Aturan Pengumpulan Jawaban  

• Softcopy jawaban UAS dikumpulkan dalam bentuk CD/DVD.  
• Setiap kelompok buat folder sesuai nama anggota, misal Nama 1 & Nama 2. 
• File yang dikumpulkan antara lain: 

1. File brosur/poster dalam bentuk .PSD/.CDR dan .JPG 
2. File presentasi dalam bentuk .PPT/.PPTX dan .SWF/.EXE 
3. File bonus (no 4) dalam bentuk .ZIP 

Soal  
1. Tema 

Tentukan satu tema dan tujuannya, sesuaikan dengan bidang ilmu/program studi yang 
ditempuh, misal dengan makalah yang pernah dibuat, anggap saja Anda membuat untuk skripsi. 
 

2. Photoshop 
Buat brosur/poster menarik sesuai tema menggunakan Photoshop/Corel Draw simpan dalam 
bentuk file .PSD/.CDR dengan ketentuan resolusi 21x29.7 cm (kertas A4) dengan 150 dpi. 
Ketentuan dari brosur/poster adalah sebagai berikut: 
a. Menggunakan blending option  
b. Buat shape-shape sesuai tema  
c. Menggunakan filter/effect  
d. Menggunakan type tool  
e. Tampilan baik, enak dipandang  
f. TIDAK BOLEH menggunakan template, tapi buat sendiri, usaha sendiri akan jauh lebih 

dihargai daripada hasil plagiat.  
 

3. Powerpoint 
Buat slide presentasi menggunakan Powerpoint tentang tema tersebut. Ketentuan dari slide 
presentasi adalah sebagai berikut: 
a. Slide pertama berisi nama-nama anggota dan tema 
b. Slide kedua berisi Table of Content menggunakan Hyperlink  
c. Isi dari slide adalah: 

 
Bagian 1 (pisahkan dengan layout Section Header): 
a. Langkah-langkah detil dalam membuat brosur menggunakan Photoshop, misal 

menggunakan type tool, selection tool, brush tool, blending option, filter/effect, dll.  
b. Gambar screenshot (garis besarnya saja) dari langkah yang dimaksud. 
 
Bagian 2 (pisahkan dengan layout Section Header) 

  Penjelasan dari Poster/Brosur sesuai prinsip-prinsip pembuatan presentasi yang baik. 
 

d. Menggunakan layout yang sesuai dan Slide Master  
e. Tiap slide (melalui Slide Master) berisi 3 action button untuk tombol Next (Forward) Slide, 

Previous (Backward) Slide, dan menuju ke slide Table of Content  
f. Menggunakan transisi dan animasi  
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g. Menggunakan sound/background music  
h. Simpan dalam bentuk file .PPT dan export ke bentuk .SWF/.EXE menggunakan aplikasi 

seperti PPTToFlash, iSpring Presenter, dll 
 

4. Bonus 
Buat slide presentasi melalui Prezi.com untuk menjelaskan sesuai tema di atas (isi bisa sama 
dengan No 3 Bagian 2). Setelah dibuat Simpan dan Export to Portable Prezi. Setelah itu 
diunduh dalam bentuk file .zip. Ukuran file yang diunduh bisa mencapai 20 MB, mohon dicek 
apakah file yang diunduh mengalami kerusakan atau tidak. 
Setelah selesai diunduh, dicoba diekstrak terlebih dahulu file .zip tersebut dan jalankan file .exe 
di dalam folder hasil ekstrak tadi. Apabila berhasil maka file .zip dikumpulkan bersamaan 
dengan file no 1 dan no. 2. 
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