
 

 

 

TERM OF REFERENCES 

PELATIHAN DAN ORIENTASI MAHASISWA BARU (PRABU) 

KERTARAJASA 

PELATIHAN MULTI MEDIA TINGKAT DASAR 

 
Tema  : Penguatan Mental dan Karakter  

A. LATAR BELAKANG  

Pelatihan dan Orientasi Mahasiswa Baru (Prabu) Kertarajasa merupakan sebuah 

kegiatan awal dalam rangka memudahkan adaptasi mahasiswa baru terhadap dunia 

perkuliahan. Selain memudahkan proses adaptasi mahasiswa baru, kegiatan ini juga 

sebagai upaya pembentukan rasa kebanggaan mahasiswa akan almamater STAB 

Kertarajasa. 

Pelatihan multimedia tingkat dasar merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan 

Prabu Kertarajasa yang memiliki tujuan agar mahasiswa baru memperoleh pengetahuan 

dan pemahaman berbagai konsep dasar multimedia. Kegiatan ini dimunculkan mengingat 

urgensi penggunaan multimedia pada era ini, sehingga setiap insan diharuskan dapat 

menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan menggunakan multimedia seperti aplikasi 

edit foto, video dan audio.  

Munculnya ponsel pintar dan aplikasi-aplikasi multimedia yang mendukung 

membuat penggunaan media-media digital sangat masif. Banyak orang yang telah 

memanfaatkan media-media digital hanya untuk menyalurkan hobi hingga menjadi profesi. 

Maka dari itu pelatihan multimedia dasar penting bagi mahasiswa pasti akan berguna 

membantu menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang berhubungan dengan media-media 

digital. 

Pelatihan multimedia ini memberikan edukasi, keterampilan dan memotivasi 

mahasiswa agar memiliki semangat mempelajari ilmu-ilmu baru seperti media digital atau 

menjadi mahasiswa yang “melek teknologi”. Diharapkan dengan kemampuan menguasai 

media-media digital, mahasiswa mampu beradaptasi dengan kehidupan di luar kampus dan 

dapat meraih cita-cita yang diimpikannya.   

 



 

 

 

 

 

 

B. GAMBARAN UMUM 

 

C. GAMBARAN KHUSUS 

Pemateri  : Trisno Tan 

     

    

Isi Materi : - 

 

Umum  :     

Mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar multimedia, 

sehingga mahasiswa dapat melakukan pembuatan perancangan, warna, teks, gambar, 

suara, animasi, dan video.   

Khusus:  

1. Mahasiswa memahami dasar-dasar videografi  

2. Mahasiswa memahami dasar-dasar fotografi  

3. Mahasiswa memahami jenis aplikasi videografi dan fotografi berbasis smartphone.  

4. Mahasiswa memahami teknik editing fotografi dan videografi 

5. Mahasiswa memahami komposisi warna, teks fotografi dan videografi    

6. Mahasiswa memahami ide dasar dalam membuat konten edukatif dan menarik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. TEMPAT DAN WAKTU 

Tempat : Graha Kertarajasa  

Hari/tanggal : Sabtu-Minggu,     

Waktu  : 09.00 – 15.00   WIB 

Durasi  :  

Total  : 600 menit 

Materi  : 300 menit 

Praktik  : 300 menit 

 

E. RUNDOWN 

 

1. HARI PERTAMA (4 September 2021)  

PKKMB 2021: PMTD 

No. Kegiatan Durasi  Waktu Pengisi 

1 Pembukaan 10' 08.45-09.00 Panitia 

2 Sesi I: Materi PMTD 120' 09.00-11.00 Pemateri 

3 Makan siang dan istirahat 60' 11.00-12.00 Panitia 

4 Sesi II: Materi PMTD 180' 12.10-15.00 Pemateri 

2. HARI KEDUA (5 September 2021) 

PKKMB 2021: PTB 

No. Kegiatan Durasi  Waktu Pengisi 

1 Sesi I: Praktik PMTD 120' 09.00-11.00 Pemateri 

2 
Makan siang dan istir 

Ahat 
60' 11.00-12.00 Panitia 

3 Sesi II: Praktik PMTD 180' 12.10-15.00 Pemateri 

 

F. JUMLAH PESERTA 

  

  

 

 


