PANDUAN EXAM ONLINE
Subject: Digital Grade and Diploma
Proses Pengiriman Materi Ujian Online

Persiapkan
Video Rekaman
(Film) berisikan
Bahan Ujian
sesuai Digital
Grade Syllabus

Mengisi
Submission
Information
Form (List of
Performance &
Technical Work)

Persiapkan
Partitur Scan
(Musical Score)
bila lagu diluar
Exam Book, di
luar syllabus,
atau di
alternative list.

Submit/Kirim
ke Exam Centre
(atau langsung
ke I-MEC)

Upload/Unggah
ke Learning
Portal oleh
I-MEC

Prosedur Pengiriman Rekaman ke I-MEC (atau dikumpulkan ke masing-masing Center/Guru)

Persiapkan 'Video
Rekaman' (MP4/MOV)
dan 'Repertoire List'
(Word Doc atau PDF)
untuk di email

Gunakan Share Folder
Google Link (via
email) ke info@imec.id bila lebih dari
1 peserta

Contoh Penamaan File Video dan Dokumen
•

Candidatename_Classical(instrument)_Grade(number)

•

Candidatename_R&P(instrument)_Grade(number)

•

Candidatename_Classical(instrument)_Diploma(ATCL/LTCL)

•

Candidatename_Drama(subject)_Diploma(ATCL/LTCL)

Proses Log in ke
Learning Portal akan
dibantu oleh I-MEC
dan tunggu respon di
email masing-masing

Compression Guide Pengambilan Gambar dengan Hand Phone (POSISI LANDSCAPE ATAU PORTRAIT)
Gambar 1 Pengaturan Resolusi pada HP pada umumnya (Apple atau Android)
Gambar 2 Pengaturan Resolusi yang diinginkan

Compression Guide dari Komputer (Rekomendasi atau yang
https://www.trinitycollege.com/page/digital-performance/filming

lainnya)

atau

lihat

Trinity

Website:

PANDUAN PEMBUATAN REKAMAN (VIDEO RECORDING)
Proses Pembuatan Film
•
•
•
•

Pengambilan gambar harus dalam posisi LANDSCAPE dan harus memiliki kualitas yang bagus, pastikan minimal Anda menggunakan
smart-phone (ataupun misalnya kamera video digital, laptop dll )
Untuk pengambilan gambar yang lebih stabil, pastikan Anda menggunakan tripod. Jika tidak ada tripod, alat rekam dapat diletakkan di
permukaan stabil, dan memakai perangkat andalan lainnya seperti tongkat selfi, soket pop dll.
Pastikan posisi kamera harus setara atau selevel dengan pandangan pemain* sehingga pandangan pemeriksa tidak terganggu ketika
menilai.
Pastikan alat rekaman seperti smartphone dalam kondisi signal off (airplane mode), sehingga tidak mengganggu dalam proses
berjalannya rekaman.

Lokasi Pengambilan Rekaman (Room Set Up)
•
•
•
•
•
•

Ruangan harus dalam keadaan tenang tanpa ada gangguan dari luar ketika mengambil gambar
Semua alat komunikasi dalam keadaan non aktif (bebas gangguan)
Ruangan peserta memiliki penerangan yang cukup.
Memiliki besar ruangan yang cukup sehingga sudut pengambilan gambar menjadi efektif dan pemasangan properti syuting (seperti
kabel, gulungan kabel, soket listrik) dalam posisi aman & nyaman.
Ruangan harus memiliki daya listrik dan kabel ekstensi sesuai kebutuhan untuk peralatan pembuatan film.
Jika menggunakan Music Stand (tempat taruh partitur), pastikan tidak menghalangi penampilan peserta (wajah, tangan, badan)

Pengaturan Rekaman
•
•

Pengiriman video harus dilakukan hanya dalam 1 (sekali) pengambilan tanpa membuatnya terpisah dan tanpa di-edit.
Disarankan untuk mengatur opsi kualitas rekaman dengan menurunkan kualitas disistem pengaturan alat rekam agar tidak terlalu
besar dan memudahkan dalam pengiman file (upload). ** Ikuti saran compression guide yang disediakan dalam gambar.

Iringan/Backing track (Accompaniment)
•

•

Ada 3 pilihan dalam menggunakan iringan:
o Menggunakan profesional minus one yang telah disediakan oleh Trinity College London (beli online atau CD)
o Menggunakan iringan yang telah direkam oleh sang pengiring.
o Khusus dalam situasi Corona Virus, peserta diperbolehkan tanpa iringan (unaccompanied). Jika peserta terdapat ‘rest bar atau
bar dengan tanda diam’ (bagian pengiring), bagian ini bisa dipotong sesuai kebutuhan.
Jika menggunakan iringan Track, perhatikan keseimbangan balance volume dari instrumen solo dan lagu latar selama pertunjukan.

Panduan Merekam Sesuai Instrumen dan Contoh Sudut Pengambilan Gambar Untuk alat musik tertentu
•

Piano - Kedua tangan harus terlihat. Seluruh instrumen tidak perlu terlihat, tetapi
wajah harus terlihat dan pandangan seluruh badan bila memungkinkan.
Piano digital (lengkap 88 piano tuts) dapat diterima untuk semua grade, asalkan alat
memadai (misalnya pedal berfungsi dengan baik) dan dalam kondisi yang baik
(suara yang dikeluarkan maksimal).

•

Guitar - Peserta harus bisa merasa nyaman saat tampil. Penempatan kursi harus
ditempatkan di posisi yang nyaman dan tidak menghalangi penampilan. Kursi tanpa
tangan lebih baik untuk para pemain gitar dan footstool di posisi yang tepat supaya
menyempurnakan posisi penampilan.

•

Strings (termasuk harpa)– Tempat Partitur/Stan Musik (music stand) tidak boleh menghalangi peserta saat tampil. Penempatan kursi
untuk cello atau harpa harus ditempatkan di posisi yang nyaman dan tidak menghalangi pemandangan. Wajah, tangan, bow harus
terlihat jelas dalam rekaman dan pedals untuk harpa. Pengiring ataupun music player backing track tidak perlu terlihat.

•

Vokalis – Penampilan keseluruhan wajah atau badan (setengah atau full) perlu terlihat jelas. Pengiring ataupun music player backing
track tidak perlu terlihat. Pastikan balance volume antara iringan dan nyanyian yang akan direkam. Bila menyanyi disertai gerakan,
pastikan semua gerakan terlihat di dalam rekaman.

CHECKLIST SEBELUM MENGIRIM EMAIL DENGAN LAMPIRAN
Hasil Rekaman dalam kualitas sound yang baik (tidak pecah atau ada bunyi lain yang mengganggu)
Hasil Rekaman mempunyai penerangan yang baik (gambar jelas terlihat)
Hasil Rekaman menunjukkan penampilan yang terbaik (nyaman)
Hasil Rekaman mempunyai balance volume antara pemain instrument dan pengiring (atau backing track)
Peserta tampak dalam posisi yang nyaman dan pandangan jelas untuk Examiner
Hasil Rekaman Perlu di Kompres sebelum di email; Pastikan Penamaan Dokumen sudah sesuai (lihat di atas)
Ketik Daftar Lagu (Repertoire List); Pastikan Penamaan Dokumen sudah sesuai (lihat di atas)
PERHATIAN, rekaman hanya dapat dilakukan dalam 1 kali pengambilan (tidak boleh di edit)

CATATAN PENTING:
1) PERHATIKAN DEADLINE VIDEO SUBMISSION.
2) LAMPIRAN VIDEO DAN DOKUMEN DAPAT DIKIRIM KE INFO@I-MEC.ID (atau ke Exam Center/Exam Venue sesuai
perwakilan kota/wilayah)
3) BILA MENGIRIM LEBIH DARI 1 PESERTA HARAP MENGGUNAKAN SHARE GOOGLE LINK (1 NAMA PESERTA
DENGAN 1 FOLDER TERPISAH BERISIKAN VIDEO DAN REPERTOIRE LIST)

COMPRESSION SIZE ACCORDING TO GRADE
Videos are limited to the following sizes for each candidate submission:
•
•
•
•
•
•
•

Initial and Grade 1: 50MB
Grades 2 and 3: 100MB
Grades 4 and 5: 150MB
Grade 6: 200MB
Grade 7: 250MB
Grade 8: 300MB
Diplomas: 350MB

You can upload your video and supporting documents in any of the following formats:
•
•
•
•
•
•

MP4
MOV
JPEG
DOC / DOCX
PNG
PDF

Rekomendasi
untuk
FILE
COMPRESSION
bisa
https://www.trinitycollege.com/page/digital-performance/filming

diakses

di

Trinity

Website:

Untuk pertanyaan lainnya berkaitan dengan seluruh proses recording bisa dilihat di Trinity Website:
https://www.trinitycollege.com/page/digital-performance/help

