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Pengantar 
Media streaming dengan cepat telah menjadi teknologi yang populer 
untuk meningkatkan efektivitas training, komunikasi internal dan 
eksternal pada perusahaan dan dalam perkembangannya bahkan 
untuk proses belajar-mengajar. Beberapa keuntungan yang diberikan 
antara lain penghematan biaya perjalanan dan fasilitas, serta 
meningkatkan information sharing dalam suatu organisasi.  

Panduan ini membahas bagaimana Microsoft Producer untuk 
Microsoft Powerpoint 2003 dapat dengan mudah membuat presentasi 
rich-media dengan menggunakan media digital yang baru atau yang 
sudah ada dan file-file Web lainnya. Pada bagian ini akan dibahas 
dan dijelaskan mulai dari proses pembuatan project sampai dengan 
publishingnya dalam bentuk presentasi menggunakan Fitur-fitur 
Producer 2003.. 

Sekilas Fitur-fitur Yang Ada 
Seksi berikut ini memberikan penjelasan mengenai Producer 2003 
dan fungsi-fungsinya. Fitur-fitur ini memungkinkan anda untuk 
melakukan capture, import, edit dan kemudian mem-publish 
presentasi anda. 

Capture, import, dan organisasi 

• Import beragam format audio dan video, images, dan HTML 

• Capture dan mengintegrasikan live audio dan live video 

• Mengorganisasikan klip-klip video  

• Otomatisasi konversi slide PowerPoint 

Editing dan Sinkronisasi  

• Menggunakan animasi dan timing slide PowerPoint  

• Sinkronisasi audio dan video dengan slide dan gambar untuk 
membuat presentasi rich-media  

• Memilih beraneka ragam transisi dan efek video 

• Mengubah layout presentasi dengan mengganti template 

• Kastemisasi template sesuai kebutuhan 

• Mendefinisikan seksi dalam presentasi secara cepat dengan 
menggunakan daftar isi (tabel of content) 
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Publish dan sharing 

• Preview presentasi sebelum di-publish 

• Sharing presentasi lewat intranet, Web, atau menggunakan CD 

• Membuat arsip project dengan menggunakan Pack and Go 
Wizard, memungkinkan anda untuk memindahkan project dari 
satu komputer ke yang lain 

• Mengintegrasikan presentasi ke dalam Web FrontPage (dengan 
menyertakan sebuah IFRAME di dalam halaman Web yang 
mengacu pada presentasi Producer 2003 yang telah di-publish) 

• Menggunakan Producer untuk PowerPoint 2003 Software 
Development Kit (SDK) untuk membuat solusi publishing 
terkastemisasi 

 

Sistematika Pembahasan 
• Panduan Menggunakan Fitur Producer 2003 

A. Membuat Project Presentasi Rich-Media 

B. Mengimport File 

C. Meng-capture Audio dan Video 

D. Membuat Presentasi Rich-Media 

E. Menambahkan Transisi dan Efek Video 

F. Kastemisasi dengan Template 

G. Melihat Prebiew Sebuah Presentasi Rich-Media 

H. Mem-publish Sebuah Presentasi Rich-Media 

I. Pengarsipan Project 

• Kebutuhan Sistem 

• Tipe File Audio dan Video Yang Didukung 

• Informasi Lebih Lengkap 
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Panduan Menggunakan Fitur Producer 2003  
Dokumen ini meliputi beberapa prosedur yang mendemonstrasikan 
fitur Producer 2003. Untuk melengkapi seksi "Latihan Sendiri", anda 
membutuhkan Powerpoint 2002 atau versi berikutnya, Producer 
2003, dan file contoh. File contoh ini disimpan berupa file terkompresi 
TryItFiles.exe, yang mana dapat anda download dari situs Web 
Producer 2003 Web (http://www.microsoft.com/office/powerpoint/ 
producer/evalguide.htm) atau dapatkan dalam CD Panduan Producer 
2003 ini.  

File yang terkompresi, TryItFiles.exe, berisi file-file contoh berikut ini: 

• Int_train.ppt 

• Int_train_begin.wmv 

• Int_train_end.wmv 

• Sample_interview.wmv 

• Status_report.ppt 

Prosedur yang ada disini didesain untuk diselesaikan secara urut, 
meskipun beberapa prosedur tidak bergantung pada prosedur yang 
sebelumnya. Bagaimanapun, kemampuan yang dipelajari pada 
beberapa prosedur di awal – membuka Producer 2003, import file, dan 
penempatan file pada timeline -- sangat diperlukan dalam banyak 
prosedur setelah itu. 

 

A. Membuat Project 
Anda dapat mengimport file seperti presentasi Powerpoint, gambar, 
video, audio, atau juga HTML ke dalam Producer 2003, dan kemudian 
menambahkan file-file ini pada timeline untuk membuat suatu 
project. File yang telah diimport dan susunan file-file ini pada timeline 
membangun sebuah project dan nantinya sebagai presentasi yang di-
publish. Setelah file ditambahkan ke timeline, anda dapat mulai 
untuk mensinkronkannya sehingga dapat digunakan secara satu 
kesatuan sebagai bagian presentasi anda. Sebuah presentasi adalah 
produk jadi dari file-file yang terintegrasi dan dapat anda publish 
untuk dapat dilihat dan diakses orang lain lewat browser Web. 

Integrasi with PowerPoint 
Producer 2003 terintegrasi sepenuhnya dengan Powerpoint 2002 atau 
versi berikutnya sedemikian hingga anda dapat mengimport dan 
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mengedit slide tanpa harus pindah dari satu program ke yang lain. 
Pada Producer 2003, ketika anda memilih suatu slide atau presentasi 
Powerpoint dan kemudian mengklik Edit Slide pada menu Edit, 
Powerpoint dijalankan secara otomatis. Anda kemudian dapat 
mengedit slide di Powerpoint. Setelah anda simpan hasil editing di 
Powerpoint dan kembali ke Producer 2003, slide yang telah 
diperbaharui diimport secara otomatis ke dalam project Producer 
2003.  

Fitur ini sangat bermanfaat untuk melakukan perubahan ketika slide 
telah diimport ke dalam Producer 2003. Dikarenakan Producer 2003 
mengkonversi slide ke HTML, hal itu dapat mempertahankan efek dan 
animasi yang dipergunakan di Powerpoint.  

Producer 2003 juga menyediakan Timing Capture Add-In untuk 
program Powerpoint, yang diinstall secara default ketika anda 
menginstal Producer 2003. Add-In ini memungkinkan presenter 
secara otomatis merekam tiap perubahan animasi dan slide selama 
presentasi. Producer 2003 mengenali timing slide ini ketika file 
Powerpoint diimport. Hal ini memungkinkan anda dengan mudah 
mensinkronkan audio atau video yang telah direkam selama 
presentasi live dengan slide sebagaimana yang telah ditunjukkan di 
dalam presentasi. 

Kastemisasi Presentasi 
Sebagai tambahan terhadap semua fitur kastemisasi yang telah 
uraikan, anda dapat menyempurnakan presentasi anda dengan 
memilih font, ukuran font, dan warna background yang berbeda. 
Anda dapat melakukan perubahan ini pada saat anda membuat 
presentasi lewat New Presentation Wizard, atau kapan saja setelah 
itu dengan meng-klik Presentation Scheme pada menu Edit. Anda 
juga dapat melakukan kastemisasi pada halaman introduction – 
halaman pertama yang akan dilihat audiens -- dengan memberikan 
sebuah judul, gambar, nama presenter, dan deskripsi mengenai 
presentasi itu. 

Membuat Daftar Isi 
Producer 2003 secara otomatis menghasilkan suatu daftar isi yang 
berasal dari judul slide dan nama file gambar, hal ini nantinya 
memudahkan audiens untuk menuju tempat yang berbeda di dalam 
presentasi anda. Anda dapat melakukan kastemisasi pada elemen 
daftar isi dengan mengedit elemen yang ada dan dengan 
menambahkan elemen yang baru pada tab Table of Contents di 
Producer 2003. 
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Latihan Sendiri 
Dalam prosedur ini, anda akan meng-import presentasi PowerPoint ke 
dalam Producer 2003, kemudian menampilkan dan mengedit 
sildenya. Disini diperlihatkan bagaimana hal tersebut dapat 
dilakukan dengan mudah dalam membuat project Producer 2003. 

1. Untuk menjalankan Producer, klik Start, arahkan ke All 
Programs, arahkan ke Microsoft Office, kemudian klik Microsoft 
Producer for PowerPoint 2003. 

2. Di dalam kotak dialog Microsoft Producer, klik Use the New 
Presentation Wizard, kemudian klik OK untuk memulai New 
Presentation Wizard. 

3. Pada halaman Welcome dalam New Presentation Wizard, klik 
Next untuk melanjutkan. 

4. Pada halaman Presentation Template, pilih satu dari sekian 
banyak template sesuai dengan media digital yang rencananya 
anda gunakan. Apabila anda tidak ada pilihan template yang 
hendak digunakan, klik Default. 

5. Pada halaman Choose a Presentation Scheme, lengkapi 
langkah-langkah berikut untuk menentukan skema warna dan 
atribut font untuk presentasi anda. Anda dapat saja melewatinya 
dengan menggunakan default. 

• Di dalam daftar Font, pilih sebuah untuk teks daftar isi. 

• Di dalam daftar Font size, pilih satu ukuran teks untuk teks 
di dalam daftar isi. 

• Di dalam kotak Font color, pilih warna untuk teks daftar isi 
dan elemen daftar isi. 

• Di dalam kotak Background, pilih warna background area 
daftar isi pada presentasi anda. 

• Di dalam kotak Slides area background, pilih warna 
background untuk area dimana slide anda ditampilkan dalam 
presentasi anda. 

6. Pada halaman Presentation Information, lengkapi langkah-
langkah berikut: 

• Di dalam kotak Title, ketikkan judul untuk presentasi anda. 

• Di dalam kotak Presenter (optional), ketikkan nama presenter. 

• Di dalam kotak Introduction page image (optional), ketikkan 
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path dan nama file untuk sebuah gambar yang hendak 
ditampilkan. Apabila anda tidak ingat persis path dan nama 
file, klik Browse untuk mengarahkan pada file gambar yang 
ada pada komputer anda atau pada suatu lokasi di jaringan, 
kemudian klik Open untuk memilih file tersebut. 

• Di dalam kotak Description (optional), ketikkan deskripsi 
singkat mengenai presentasi anda. Informasi yang anda 
masukkan pada halaman ini akan ditampilkan pada halaman 
introduction dari presentasi yang anda publish. 

7. Pada halaman Import Slides dan Still Images, klik Browse dan 
arahkan pada folder yang berisi file contoh hasil download. Klik 
file PowerPoint Int_Train.ppt, kemudian klik Open untuk 
memilih file tersebut. File yang dipilih ditambahkan pada area 
Files secara otomatis. Klik Finish. Producer 2003 mengimport file 
tersebut dan membuka project. 

8. Pada Producer, klik tab Media. Pada timeline, klik kanan slide 
pertama (berjudul Train the Interviewer), kemudian klik Edit 
Slide. PowerPoint dijalankan secara otomatis dan slide pertama 
dipilih. 

9. Pada PowerPoint, ganti nama Rebecca Jones dengan nama anda. 

10. Pada menu File, klik Save, kemudian tutup PowerPoint. Slide 
yang telah diperbaharui secara otomatis diimport ke dalam 
Producer 2003 dengan perubahan tadi ketika kembali ke 
Producer. 

11. Untuk menyimpan project, pada menu File, klik Save Project. 
Pada kotak Filename, ketikkan Producer Demo.MSProducer, 
kemudian klik Save. 

B. Mengimport File 
Anda dapat mengimport file audio dan video ke dalam suatu 
presentasi rich-media untuk memberikan pengaruh lebih besar. 
Menggunakan perintah Import, anda dapat mengimport suatu 
cakupan luas dari jenis file video, seperti Windows Media Video ( 
WMV), Audio Video Interleave (AVI), dan Motion Pictures Experts 
Group ( MPEG), meliputi file-file dengan nama ekstensi . m1v, . mp2, . 
mp2v, . mpa, . mpe, . mpeg, atau . mpv2. Demikian juga banyak jenis 
file audio yang didukung, seperti Windows Media Audio ( WMA), 
MPEG Audio Layer-3 ( MP3), dan WAV.  

Anda dapat menambahkan file media digital ini pada timeline dan 
mensinkronkannya dengan slide untuk membuat sebuah presentasi 
yang terlihat professional. Untuk mengetahui daftar file audio dan 
video yang didukung untuk project Producer 2003, lihat seksi "Tipe 
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File Audio dan Video Yang Didukung".  

Anda juga dapat mengimport gambar dan file HTML dan 
menyertakannya di dalam presentasi anda, atau anda dapat 
menambahkan situs Web live atau menghubungkan presentasi anda 
ke sebuah situs Web. 

Deteksi dan Edit Klip 
File video, apakah asalnya hasil capture atau hasil import di dalam 
Producer 2003, dapat dipecah menjadi klip video yang lebih kecil 
dengan berdasarkan pada pendeteksian klip secara otomatis. Gambar 
berikut menunjukkan suatu file video yang dipisah menjadi beberapa 
klip di dalam Producer 2003.  

 

Pendeteksian klip di dalam Producer 2003 dapat dilakukan secara 
cepat dan mudah dengan memberi akses sebuah scene/adegan 
tertentu dalam file video yang panjang, hal ini sangat membantu anda 
untuk mengedit dan mensinkronkan konten. Pemisahan video ke 
dalam klip yang lebih kecil yang kemudian ditempatkan di timeline 
juga memfasilitasi penggunaan transisi dan efek video. Mengedit video 
dapat juga dilakukan secara manual di dalam Producer 2003 lewat 
perintah pada menu Clip atau dengan menggunakan tombol yang 
berada di bawah monitor preview. 
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Latihan Sendiri 
Di prosedur ini, anda akan mengimport file video ke dalam project 
yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun dalam prosedur ini 
diasumsikan bahwa anda telah menyelesaikan prosedur yang 
sebelumnya, prosedur berikut ini tidak benar-benar tergantung pada 
prosedur itu.  

Untuk memisah suatu video ke dalam klip-klip yang lebih kecil secara 
otomatis, lakukan langkah-langkah berikut:  

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSproducer yang telah dibuat di prosedur pertama.  

2. Jika terdapat konten pada timeline, hapus timeline dengan meng-
klik Clear Timeline pada menu Edit.  

3. Untuk mengimport file video yang sudah ada, pada menu File, klik 
Import. Browse folder yang berisi file contoh hasil download. Klik 
Sample_Interview.Wmv, kemudian klik Open.  

4. Pada panel konten dari tab Media, klik kanan icon 
Sample_Interview dalam window video, kemudian klik Create 
Clips.  

Producer 2003 menguji file tersebut dan memisahkannya ke dalam 
bentuk klip-klip yang lebih kecil. Sebagai hasilnya klip-klip 
ditampilkan berupa beberapa icon atau “thumbnails” yang dapat anda 
drag and drop menuju timeline. 

 

C. Mengcapture Audio dan Video 
Apabila file audio atau video yang diperlukan untuk sebuah 
presentasi belum ada, anda dapat dengan mudah merekam konten 
audio dan video yang baru, hal ini dengan mengambil keuntungan 
dari Windows Media Audio dan Video 9 Series codecs. Dengan 
menggunakan Capture Wizard user dapat memilih setting ukuran file 
dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan 
audiensnya. 

Menggunakan Capture Wizard 
Capture Wizard di Producer 2003 menjadikan proses pembuatan 
audio dan video lebih terarah dan sederhana. Dengan menggunakan 
peralatan seperti kamera video analog dan digital, VCRS, Web camera, 
dan peralatan video lainnya, anda dapat merekam konten video atau 
gambar melalui Producer 2003 yang dapat anda gunakan di dalam 
presentasi anda.  
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Anda juga dapat merekam video atau gambar dari tampilan layar 
komputer anda untuk digunakan di dalam presentasi anda. Gambar 
berikut memperlihatkan Capture Wizard di Producer 2003.  

 

Producer 2003 menggunakan Windows Media Audio, Video 8 codecs, 
Windows Media Audio dan Video 9 Series codecs untuk pembuatan 
file audio dan video yang berkualitas dan dimampatkan dengan baik 
untuk digunakan dalam presentasi. Jika anda menginginkan untuk 
menyediakan konten dengan kualitas superior untuk koneksi dial-up 
atau koneksi broadband, gunakan Windows Media Audio dan Video 9 
Series codecs. 

Latihan Sendiri 
Pada prosedur ini anda akan mengimport presentasi PowerPoint ke 
dalam Producer 2003, kemudian meng-capture audio untuk 
disinkronkan dengan slide.  

Untuk menyelesaikan prosedur ini anda harus mempunyai 
microphone yang terhubung dengan komputer anda. 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer yang telah dibuat pada prosedur pertama. 

2. Jika terdapat konten pada timeline, hapus timeline dengan meng-
klik Clear Timeline pada menu Edit.  

3. Pada menu File, klik Import. Browse folder yang berisi file contoh 
hasil download. Klik Status_report.ppt, kemudian klik Open.  
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4. Untuk menambahkan file ke timeline, di dalam panel tree dari tab 
Media, drag file Status_report.ppt ke track Slide pada timeline. – 
atau – Di dalam panel tree dari tab Media, klik kanan pada file 
Status_report.ppt, kemudian klik Add To Timeline. 

5. Untuk memulai Capture Wizard, pada menu Tools, klik Capture. 
Halaman pertama dari Capture Wizard muncul dengan beberapa 
pilihan capture yang berbeda. 

6. Klik Narrate slides with audio, kemudian klik Next. 

7. Ubah setting untuk capture audio sesuai dengan audiens anda 
dan metode deliverynya, atau sederhananya gunakan defaultnya. 

8. Dalam kotak Audio device, klik microphone yang anda gunakan, 
kemudian ubah level input dengan berbicara pada suara normal.. 

9. Untuk mulai meng-capture audio ke komputer, klik Capture, 
kemudian klik Next Slide atau  Next Effect untuk menuju slide 
atau animasi slide yang berikutnya dan mensinkronkan audio 
dengan slide sebagaimana yang anda ucapkan. 

10. Untuk menghentikan capture audio, ketika anda menyelesaikan 
mengucapkan narasi slide, klik Stop. Dalam kotak File name, 
ketikkan Status Narration, kemudian klik Save. 

11. Untuk menutup Capture Wizard, klik Finish. File audio yang 
anda capture diimport ke dalam project, ditempatkan pada 
timeline, dan disinkronkan dengan slide. Producer 2003 dapat di 
switch ke tab Preview Presentation sehingga anda dapat melihat 
preview presentasi anda. 

D. Membuat Presentasi Rich-Media  
Anda dapat mensinkronkan slide dan gambar dengan audio dan video 
di dalam Producer 2003. Setelah sinkronisasi, anda dapat men-drag 
file lainnya ke timeline, seperti template presentasi atau file HTML, 
untuk membuat presentasi rich-media. 

Latihan Sendiri 
Pada prosedur ini, anda akan mensinkronkan file video 
Int_train_begin.wmv dengan slide PowerPoint. Untuk mensinkronkan 
slide dengan video, ikuti prosedur berikut ini hingga selesai. 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer yang dibuat pada prosedur pertama. 

2. Apabila terdapat konten pada timeline, hapus timeline dengan 
mengklik Clear Timeline pada menu Edit. 
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3. Pada menu File, klik Import. Cari folder yang berisi file contoh 
hasil download, klik Int_train_begin.wmv, kemudian klik Open. 
Apabila anda tidak menyelesaikan prosedur yang lain, klik juga 
Int_Train.ppt. 

4. Drag file Int_train_begin.wmv ke track Video dari timeline. 

2. Pada panel tree, expand folder Slides, kemudian klik Int_train.ppt. 

3. Pada panel konten, tekan dan tahan tombol keyboard CTRL, 
kemudian pilih tiga slide yang pertama. Drag slide-slide ini ke 
track Slides dari timeline. 

4. Untuk memulai proses sinkronisasi slide ke video, pada menu 
Tools, klik Synchronize. 

5. Untuk menampilkan preview dari timing slide, dalam kotak dialog 
Synchronize Slides, klik Preview slide timing, kemudian klik 
Play untuk menjalankan video. Playback video dan timing slide 
ditampilkan. 

6. Ketika anda siap untuk mengatur timing slide anda dan 
mensinkronkan slide PowerPoint ke video, klik Set slide timing, 
kemudian klik Play untuk menjalankan video. 

7. Untuk mengatur timing slide, klik tombol Next Slide ketika anda 
ingin berganti slide halaman berikutnya. Ketika timing slide telah 
komplit, klik Finish. Jika anda tidak puas dengan hasil timing 
slide anda, ulangi langkah-langkah ini. 

E. Menambahkan Transisi dan Efek Video 
Untuk meningkatkan kualitas penampilan video yang digunakan 
dalam presentasi, Producer 2003 menyediakan banyak efek video dan 
transisi. Anda dapat dengan mudah menambahkan efek ini,  seperti 
fade in dan fade out, ke klip video dengan men-drag efek yang dipilih 
dan meletakkannya pada klip video di timeline.  

Beraneka ragam transisi video untuk memperindah transisi dari satu 
klip video ke yang lain dalam presentasi anda. Lebih dari 60 transisi 
dan efek video yang disediakan dalam Producer 2003, yang mana 
memberi anda keleluasaan melakukan kastemisasi pada presentasi 
anda. Gambar berikut ini menampilkan efek video yang tersedia di  
Producer 2003.  
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Sedangkan gambar di bawah ini menampilkan transisi video yang 
tersedia di Producer 2003. 
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Latihan Sendiri 
Dalam prosedur ini, anda akan menambahkan efek video pada video 
contoh yang diberi nama Int_train_begin.wmv.  

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer yang telah dibuat pada prosedur pertama. 
Apabila anda belum menyelesaikan prosedur yang lain 
sebelumnya, import file Int_train_begin.wmv dengan 
menggunakan perintah Import pada menu File. 

2. Apabila terdapat konten pada timeline, hapus timeline dengan 
mengklik Clear Timeline pada menu Edit. 

3. Drag file Int_train_begin.wmv ke track Video pada timeline. 

4. Untuk menampilkan sekian banyak efek video yang tersedia, pada 
menu Tools, klik Video Effects. Producer 2003 menampilkan 
thumbnail contoh, yang mana setiap thumbnail diberi label 
dengan nama dari sebuah efek. 

5. Untuk menampilkan sebuah efek, klik efek tersebut untuk 
memilih, kemudian klik tombol Play untuk menampilkan di layar. 

6. Klik efek video Grayscale, kemudian drag efek tersebut ke klip 
video Int_train_begin.wmv. Sebuah icon kaleng cat tampil pada 
klip, menandakan bahwa efek tersebut telah dikenakan pada klip 
video tersebut. 

7. Pada layar komputer, klik Play untuk melihat hasil dari efek video. 

Di dalam prosedur berikut, anda akan menambahkan transisi antara 
video Int_train_begin.wmv dan Sample_Interview.wmv. Untuk 
menambahkan transisi video, anda harus mempunyai dua atau lebih 
klip pada timeline. 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer yang dibuat pada prosedur pertama. 

2. Apabila terdapat konten pada timeline, hapus timeline dengan 
mengklik Clear Timeline pada menu Edit. 

3. Apabila anda tidak menyelesaikan prosedur yang lain, pada menu 
File, klik Import. Cari folder yang berisi file contoh hasil 
download, klik Int_train_begin.wmv, kemudian klik Open. 
kemudian import juga file Sample_Interview.wmv. 

4. Pada panel tree dari tab Media, klik folder Video. Drag 
Int_train_begin.wmv ke track Video pada timeline, kemudian drag 
Sample_Interview.wmv sehingga tampil di timeline setelah 
Int_train_begin.wmv. 

13 



5. Untuk menampilkan kumpulan transisi video, pada menu Tools, 
klik Video Transitions. Producer 2003 menampilkan transisi yang 
tersedia berikut namanya masing-masing. 

6. Untuk mendemonstrasikan sebuah transisi, klik sebuah transisi 
untuk memilihnya, kemudian klik tombol Play menampilkan di 
layar. 

7. Setelah anda pilih sebuah transisi video, drag transisi tersebut ke 
timeline dan letakkan di antara kedua klip video. 

F. Kastemisasi dengan Template 
Disamping kelebihan-kelebihan tersebut di atas Producer 2003 juga 
menawarkan kemampuan untuk mengubah layout halaman Web 
(yang disebut template) selama presentasi disajikan. Dengan banyak 
pilihan templates, anda dapat meningkatkan efektivitas dari media 
digital yang disajikan. Anda dapat menyoroti bagian-bagian penting 
dalam presentasi dengan menggunakan layout yang berbeda pada 
waktu sesuai.  

Web developer dengan pengetahuan tentang cascading style sheets 
bisa juga membuat sendiri template untuk digunakan dalam 
presentasi, atau memodifikasi yang sudah disediakan. Gambar 
berikut ini memperlihatkan beragam template yang tersedia di 
Producer 2003. 
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Latihan Sendiri 
Prosedur ini menggunakan file contoh yang disediakan untuk 
mengubah template yang digunakan dalam sebuah presentasi. 
Prosedur ini mengasumsikan bahwa anda telah menyelesaikan 
prosedur sebelumnya, dan bahwasannya file video dan slide telah ada 
di timeline. 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer yang dibuat dalam prosedur pertama. 

2. Pada menu Tools, klik Presentation Templates. 

3. Drag template Standard Video (240x180)-Resizable Slides ke 
track Template dari timeline. 

4. Untuk mengatur durasi waktu dari template, drag bagian akhir 
dari template presentasi, sehingga template tersebut berakhir 
sebelum slide terakhir pada timeline. 

5. Dalam panel contents dimana template ditampilkan, drag 
Organizational Video (240x180)-Resizable Slides and HTML ke  
track Template dari timeline, di sebelah kanan dari template yang 
pertama. 

6. Untuk menampilkan perubahan template dalam presentasi, klik 
tab Preview Presentation, kemudian klik Play. 

G. Melihat preview sebuah presentasi 
Sebelum mem-publish suatu presentasi untuk dilihat orang lain, 
anda dapat melihat previewnya di Producer 2003. Untuk melihat 
preview sebuah presentasi, yang meliputi preview dari audio dan 
video, sinkronisasinya dengan slide, efek dan transisi video yang 
ditambahkan, dan template presentasi, dapat anda lakukan hanya 
dengan mengklik tab Preview Presentation. 

H. Mempublish sebuah presentasi 
Setelah menyelesaikan sebuah project, anda dapat mempublishnya 
sebagai sebuah presentasi dengan menggunakan Publish Wizard. 
Anda dapat mempublish presentasi ke hard-disk lokal, ke lokasi 
jaringan yang di-share, ke Web server (untuk ditampilkan lewat 
Internet atau intranet), atau ke sebuah CD yang recordable.  

Publish Wizard memungkinkan anda memilih satu atau lebih setting 
untuk proses publish, yang didasarkan pada audiens anda dan 
bagaimana mereka mengakses presentasi. Gambar berikut 
menampilkan Publish Wizard di Producer 2003.  
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Pengembang aplikasi, penjual perangkat lunak, dan hosting provider 
dapat menggunakan Producer untuk Office Powerpoint 2003 SDK, 
yang diinstall dengan Producer 2003, untuk membuat solusi 
publishing yang terkastemisasi yang menyederhanakan proses 
publishing. Solusi publishing yang terkastemisasi, sering disebut e-
services, dapat mempermudah perusahaan untuk mempublish 
presentasinya bagi perusahaan yang lain lewat intranet atau Internet. 

Latihan Sendiri 
Prosedur ini menggunakan presentasi yang dibuat pada prosedur 
sebelumnya. Untuk prosedur ini, gunakan file yang telah ada pada 
timeline atau drag file lain yang anda sukai untuk digunakan ke 
timeline. Untuk mempublish presentasi yang telah anda persiapkan 
dengan cepat dan mudah, ikuti langkah-langkah berikut:: 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer atau project Producer lainnya yang ingin 
anda publish. 

2. Pada menu File, klik Publish Presentation. 

3. Pada halaman pertama Publish Wizard, klik My Computer, 
kemudian klik Next. 

4. Dalam kotak Filename, ketikkan sebuah nama untuk presentasi, 
kemudian dalam kotak Publish files to, ketikkan alamat lokasi file 
dan folder untuk presentasi atau klik Browse untuk mengarahkan 
ke suatu lokasi pada harddisk komputer anda 
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5. Pada halaman Presentation Information, anda dapat 
mengetikkan informasi baru atau mengedit informasi dari 
presentasi yang sudah ada, yang akan muncul pada halaman 
introduction dari presentasi. 

6. Pada halaman Publish Setting, lakukan salah satu dari langjkah 
berikut ini: 

• Apabila settings telah sesuai audiens anda, klik Use suggested 
settings (recommended). 

• Apabila settings belum sesuai dengan audiens anda, klik 
Choose publish settings for different audiences, kemudian 
pilih setting yang sesuai pada halaman Custom Publish 
Settings. 

7. Untuk mulai mempublish presentasi anda, pada halaman Publish 
Your Presentation, klik Next. 

8. Anda dapat menampilkan presentasi anda dari halaman 
Presentation Preview, atau klik Finish untuk keluar dari Publish 
Wizard.  

Setelah anda mempublish sebuah presentasi, presentasi tersebut 
dapat ditampilkan pada Web browser (seperti Internet Explorer atau 
Netscape Navigator) dengan Windows Media Player yang telah 
terinstall. Spesifikasi software yang diperlukan untuk menampilkan 
sebuah presentasi diberikan pada bagian “Kebutuhan Sistem”. 

I. Pengarsipan Project 
Presentasi yang telah dipublish di Producer 2003 adalah merupakan 
sebuah situs Web, fitur Pack and Go yang ada di Producer 2003 
memberikan cara termudah untuk memindahkan project dari satu 
komputer ke komputer lain.  

Fitur Pack and Go membuat paket dari sebuah project ke dalam satu 
file, komplit dengan menyertakan semua file audio dan video yang 
diimport atau dicapture, gambar, slide, file HTML, berikut juga 
template yang terkastemisasi. File ini juga menyertakan file project 
dan susunan file yang ditambahkan pada timeline pada saat arsip 
project dibuat dan disimpan.  

Fitur ini secara efektif membantu pengarsipan project Producer 2003 
anda dan memungkinkan anda untuk mengedit sebuah project 
Producer 2003 yang telah ada di kemudian hari di komputer anda 
atau komputer lain yang sudah terinstal Producer 2003. 
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Latihan Sendiri 
Prosedur ini menggunakan project yang dibuat pada prosedur 
sebelumnya. Untuk prosedur ini, gunakan file yang sudah ada pada 
timeline atau drag file lain yang anda sukai untuk digunakan ke 
timeline. Untuk membuat arsip project dengan cepat, ikuti langkah-
langkah berikut: 

1. Jalankan Producer, kemudian buka file Demo 
Project.MSProducer atau project Producer yang lain yang ingin 
dibuat arsipnya. 

2. Pada menu File, klik Pack and Go, kemudian klik Next untuk  
melanjutkan. 

3. Dalam kotak Filename, ketikkan DemoPackAndGo, kemudian 
dalam kotak Location, pilih lokasi dimana arsip project hendak 
disimpan atau klik Browse untuk memilih sebuah lokasi. Ketika 
anda memberi nama arsip project, sebuah nama ekstensi file 
.msproducerz secara otomatis ditambahkan untuk menandakan 
bahwa itu merupakan kompresi dari file Producer 2003. 

4. Pada halaman Project Archive Setting, klik One file, kemudian 
klik Next untuk menjalankan proses pembuatan file arsip project. 

5. Setelah arsip project dibuat dan disimpan, klik Done untuk 
menutup Pack and Go Wizard. 
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Kebutuhan Sistem 
Microsoft Producer 2003 memiliki beberapa kebutuhan sistem sebagai 
berikut: 

• Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 atau versi 
berikutnya, Windows XP Home Edition, 

• Windows XP Professional, atau Windows XP Tablet PC Edition 

• Processor 400 megahertz (MHz), seperti Intel Pentium II, Advanced 
Micro Devices (AMD) K6-2, atau processor yang ekivalen 

• RAM 128 megabytes (MB) 

• Harddisk 2 gigabytes (GB) 

• Audio capture device untuk merekam audio 

• Video (digital atau analog) capture device untuk merekam video 

• Microsoft PowerPoint 2002 atau Microsoft Office PowerPoint 2003 

• Koneksi Jaringan atau Internet (untuk mem- publish presentasi ke 
sebuah situs Web, provider, intranet atau lokasi jaringan yang di-
share) 

Untuk Kamera Video Digital 
Berikut ini hardware dan software yang direkomendasikan untuk 
merekam konten dari kamera video digital: 

• Processor 600 MHz atau lebih tinggi, seperti Intel Pentium III, 
AMD Athlon, atau processor yang ekivalen 

• RAM 256 MB  

• Harddisk 40 GB  

Untuk playback di Windows 
Berikut software yang diperlukan untuk playback sebuah presentasi 
Producer 2003 pada komputer yang menjalankan sistem operasi 
Windows: 

• Windows 98 atau versi berikutnya, atau Windows NT 4.0 atau 
versi berikutnya 

• Windows Media Player 6.4 atau versi berikutnya. Windows 
Media Player 9 Series (atau versi berikutnya) direkomendasikan 
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supaya lebih optimal 

• Playback presentasi 

• Internet Explorer 5 (atau versi berikutnya) atau Netscape 
Navigator 7.0 (atau versi berikutnya) 

Untuk playback di Macintosh 
Berikut software yang diperlukan untuk playback sebuah presentasi 
Producer 2003 pada komputer yang menjalankan sistem operasi Mac 
OS X: 

• Mac OS X v10.2 

• Windows Media Player for Mac OS X 

• Internet Explorer 5.2.2 (atau versi berikutnya) for Mac 
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Tipe File Audio dan Video Yang Didukung 
Berikut ini format file audio dan video yang didukung oleh Producer 
2003. 

Tipe File (format) Nama Ekstensi File  

Macintosh Apple audio .aif, .aiff, and aifc 

Advanced Systems Format 
(ASF) .asf 

UNIX audio files .au and .snd 

Windows audio and video files .avi 

MPEG .mp3, .mpg, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpa, .mpe, 
.mpeg, dan .mpv2 

WAV .wav 

Windows Media Audio (WMA) .wma 

Windows Media Video (WMV) .wmv 
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Informasi Lebih Lengkap 
• Untuk mempelajari Producer 2003 lebih jauh, lihat Microsoft 

Producer Help. Anda dapat men-download Producer 2003 dari 
halaman Web Microsoft Office 
(http://www.microsoft.com/office/powerpoint/producer/). 

• Untuk mempelajari Windows Media Player 9 Series lebih jauh, lihat 
Windows Media Player 9 Series Help. Windows Media Player 9 
Series dapat di-download dari halaman Web Windows Media 
(http://www.microsoft.com/windowsmedia). 

• Untuk mempelajari PowerPoint lebih lanjut, lihat halaman Web 
Microsoft Office Product Documentation 
(http://www.microsoft.com/office/techinfo/productdoc/default.as
p). 

 

Sumber: 
Microsoft Producer for Microsoft Office PowerPoint 2003 
Evaluation Guide 
Microsoft Corporation, August 2003 
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