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ABSTRACT 

 
Borneo, Kalimantan in Bahasa Indonesia, is a huge archipelago in South East Asia 

and it is occupied by Malaysia in northern district, Sarawak. The rest of southern district 
of Borneo is Indonesian Government territory, Kalimantan. There are serious problems 
on its border line area. Difficulties of transportation, health care insurance, scarcity of 
food suplies and prices, including the problem of border line and its stake. The 
circumstances of border stake problem are light damage, medium damage, heavy 
damage, lost or even switched to different places indicated by the change of coordinates. 

 
To assist a successfull mission of  international-law presentation of the boundary line 

which held once a year (that has been adapted to the budget of Kalimantan Barat 
Government) by Local Government and Indonesian Army, it is necessary to develop an 
interactive computer application which have ability to present real-time information of 
national boundary line. A computer application that provides good interface design and 
features to present a general information such as the appearance of boundary stakes, 
sattelite view, 3D view, and live-shot video. And also provides another lethal information. 
That information is provided by single computer application as tools of international-law 
presentation of the boundary line  to help its user, government and millitary officer, to 
achieve their successfull mission. 

 
Based on that circumstances, it is a necessity to develop a computer application,  

Interactive Multimedia of Land Boundary Stake of Kalimantan Barat & Sarawak – SKY 
TORCH. 

Keywords: ASEAN, South East Asia, Asia Tenggara, TNI AD, tentara, army, perbatasan, 
Indonesia, Malaysia, KalBar, Kalimantan Barat, Serawak, Sarawak, Pertahanan, 
Defense, Keamanan, Security, Militer, Satelit,Satellite, Drone, UAV, Unmanned Air 
Vehicle. 

  



 
 

1. Pendahuluan 

Kalimantan adalah pulau yang dikuasai tiga Negara, bagian selatan (Kalbar dan 
Kaltim) dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dan bagian utara (Sarawak dan Sabah) 
dikuasai oleh Pemerintah Malaysia dan Brunai Darussalam. Dewasa ini semakin banyak 
terjadi permasalahan perbatasan negara, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, 
pertahanan dan keamanan termasuk permasalahan patok batas Negara. Mulai dari patok 
ditemukan dalam keadaan rusak ringan, rusak berat, hilang, dan bahkan bergeser. 
 

Merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berperan aktif 
dalam bela negara yang diatur dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara, dan peran-serta Pemda yang diatur dalam UU RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara, serta peran TNI AD sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 34 Tahun 
2004 Pasal 7 ayat (2) yang direalisasikan sejak 2005 dalam bentuk patroli rutin 
sepanjang tahun dan sosialisasi hukum terpadu diselenggarakan 1 tahun sekali  
disesuaikan dengan anggaran Pemda Kalbar (namun alokasi anggaran untuk sosialisasi 
hukum terpadu sangat terbatas). Sosialisasi hukum terpadu ini bertujuan untuk memberi 
wawasan dan kesadaran kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan 
mengenai pentingnya pemahaman batas negara dan penangaan permasalahan patok 
perbatasan negara. 
 

Namun sosialiasi hukum yang terlaksana masih tergolong konvensional dengan 
mengandalkan slide presentasi yang pasif dan menjemukan. Sehingga membuat 
masyarakat kurang antusias, terutama golongan pelajar. Untuk mengatasi kondisi 
tersebut (dan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah) dibutuhkan aplikasi 
multimedia interaktif. Aplikasi offline ini sanggup memberikan informasi umum berupa 
kondisi fisik jenis patok batas Negara dalam pencitraan foto, 3 Dimensi (3D) dan live-
shoot dan informasi khusus berupa kondisi patok batas Negara kepada pengguna : 
Pemerintah Daerah, TNI AD dan Dinas Pendidikan Daerah sebagai alat bantu Sosialisasi 
Hukum Terpadu. 
 

Berlandaskan penjabaran diatas, maka dibangunlah sebuah aplikasi dengan 
judul “MULTIMEDIA INTERAKTIF  JENIS PATOK PERBATASAN DARAT 
KALIMANTAN BARAT & SERAWAK – SKY TORCH”. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Multimedia 

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan 
teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link 
dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 
berkomunikasi”

1
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1
 M. Suyanto, Multimedia alat meningkatkan keunggulan bersaing, Andi,Yogyakarta, 2003, 

hal 20-21 
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2.2 Elemen Multimedia 

Unsur-unsur multimedia adalah”
2
: 

1. Teks. 
2. Gambar. 
3. Suara. 
4. Video. 
5. Animasi. 
6. Virtual Reality. 

2.3 Struktur Sistem Informasi Multimedia 

Struktur Sistem Informasi Multimedia merupakan bagian yang sangat penting 
dari keseluruhan pembuatan aplikasi multimedia. Struktur ini berguna untuk 
memvisualisasikan seluruh relasional dan aplikasi yang sedang dibangun. Struktur ini 
menjelaskan organisasi file dari Adobe Flash sebagai perangkat lunak utama, grafik dan 
sumber daya lain, sehingga tidak hanya memudahkan dalam menemukan file tertentu, 
tetapi juga memudahkan untuk melakukan revisi pada tiap komponen dalam aplikasi 
multimedia ketika dibutuhkan. 
 

Ada empat struktur cara untuk mendesain sistem informasi multimedia, yaitu 
menggunakan struktur linier, struktur hierarki, struktur non linear dan struktur komposit.”
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2.3.1 Struktur Hierarki 

 Dalam pembuatan aplikasi  komputer Sky Torch digunakan struktur sistem 
hierarki yang juga dapat disebut “linear dengan percabangan”, karena pengguna 
melakukan navigasi disepanjang cabang pohon struktur yang terbentuk oleh natural logic 
dari isi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Struktur Hirarki 

  

                                                           
2
 M. Suyanto, Multimedia alat meningkatkan keunggulan bersaing, Andi,Yogyakarta, 2003, 

hal 20-21 
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 Tau Vaughan, Multimedia Making It Work, edisi 6, Andi, Yogyakarta, hal 367 
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2.4 Tahap Pengembangan Sistem Multimedia 

Diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam pengembagan sistem multimedia. 
Dalam hal ini pengembangan sistem informasi multimedia tidak akan berhasil dengan 
baik jika tidak melakukan pendekatan dengan berbagai sistem yang ada seperti 
pendekatan yang melibatkan pemakai sebagai pengguna akhir, profesional komunikasi 
yang dapat membantu dalam menentukan keseluruhan pesan, spesialis informasi 
sebagai pengembang keseluruhan Sistem Multimedia. Menurut Raymond Mc Leod.”
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(1996 : 139) pendekatan ini biasa disebut sebagai proses Prototyping. 

 Berikut adalah tahapan pengembangan sistem multimedia yang diterapkan pada 
pembuatan aplikasi komputer Sky Torch: 

1. Identifikasi masalah. 
2. Studi kelayakan. 
3. Analisis kebutuhan. 
4. Merancang konsep. 
5. Merancang isi. 
6. Merancang naskah. 
7. Merancang grafik. 
8. Memproduksi aplikasi. 
9. Melakukan uji pemakaian. 
10. Menggunakan aplikasi. 
11. Memelihara aplikasi. 

2.5 Sistem Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Dalam pembuatan aplikasi komputer Sky Torch, digunakan beberapa perengkat 
lunak yang dikolaborasikan dalam proses produksi kreatif. Diantaranya: 

1. Adobe Photoshop CS5 
2. Adobe Auditon 
3. Adobe Flash CS5 

3. Analisis 
 
3.1 Identifikasi Masalah 

 
Ketersediaan akses darat menuju zona perbatasan antara Indonesia dengan 

Malaysia yang minim dan belum ditunjang fasilitas yang memadai di Sektor Barat 
(Kalimantan Barat) memperparah keadaan di mana anggaran pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah untuk program Sosialisasi Hukum Terpadu, belum 
diatur dalam regulasi khusus dalam konstitusi. 

 
Status hukum yang tidak pasti mengenai tanggungjawab anggaran 

mengakibatkan Sosialisasi Hukum Terpadu hanya dapat diselenggarakan dengan 
intensitas yang sangat minim yaitu satu kali per tahun menyesuaikan dengan anggaran 
pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat. Disusul permasalahan lain yaitu 
keterbatasan anggaran TNI AD untuk melaksanakan Operasi Militer non-Perang dalam 
pengamanan dan patroli perbatasan di Sektor Barat. 

                                                           
4
 Raymond Mcload, Jr., Dalam buku Management Information System (edisi Indonesia, 

penerjemah Hendra T. SE, AK), 1998, Princetice Hall, Inc Jersey, Hal. 139-140 
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Permasalahan tersebut mengkerucut pada satu topik utama yaitu informasi 
tentang patok perbatasan sebagai objek hukum internasional dan objek pertahanan 
negara yang kurang dipahami oleh pihak terikat yaitu Pemerintah Daerah, TNI AD dan 
masyarakat umum dan golongan pelajar. 
 

Ketidakpahaman yang terjadi dikarenakan informasi yang ada cenderung pasif 
dan tidak mengedukasi, kondisi yang kemudian dapat berubah menjadi kesalahan dalam 
pembuatan laporan Sosialisasi Hukum Terpadu dan Patroli Pengamanan Perbatasan 
tentang kondisi patok perbatasan negara. 
 

Dengan menghadirkan Sky Torch – West Sector pihak terkait dapat mempelajari 
dengan benar tentang spesifikasi jenis patok perbatasan negara. Sehingga kesalahan 
dalam pembuatan laporan patroli dapat diminimalisir, juga sebagai dukungan terhadap 
program Sosialisasi Hukum Perbatasan. 
 
3.2 Studi Kelayakan 
 

Studi kelayakan adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan 
kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem multimedia layak diteruskan atau 
dihentikan. Studi kelayakan merupakan versi ringkasan dari keseluruhan analisis sistem 
dan proses perancangan aplikasi multimedia untuk masing-masing penjelasan, analisis 
menyiapkan jadwal penerapan secara kasar.”
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3.2.1 Faktor Kelayakan Teknis 

 
Penggunaan teknologi komputer akan menjadi efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  
 
Dan teknologi komputer sangat baik untuk diperkenalkan kepada masyarakat 

perbatasan. Dengan diperkenalkannya metode sosilasisasi yang lama dirasakan kurang 
efektif, maka sistem yang baru diperlukan  untuk mengatasi permasalahan pada sistem 
yang lama. Penerapan dan pengembangan akan membawa dampak terhadap hasil yang 
diperoleh dan akan semakin tepat dan akurat sehingga sistem yang diterapkan ini lebih 
layak dari segi teknologi. 
 
3.2.2 Faktor Kelayakan Operasional 
 

Sky Torch: West Sector tidak akan mengganggu sistem lain yang sedang 
berjalan karena memiliki sistem yang terpisah. Sehingga sistem yang lain tetap dapat 
berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada (pararel run). Maka secara operasional 
sistem yang baru tersebut dapat diimplementasikan. 
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 M. Syutanto, Analisis & Desain Aplikasi Multimedia Untuk Pemasaran, Andi Offset, 

Yogyakarta, 2004, hal 53 
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3.2.3 Faktor Kelayakan Hukum 
 

Pembuatan Sky Torch: West Sector sudah sesuai dengan kaidah hukum atau 
peraturan-peraturan (regulasi) yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 
konstitusi. Sky Torch: West Sector berperan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam 
melakukan sosialisasi pemahaman hukum internasional tentang batas negara bagi 
instansi terkait dan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat. 
 

Adapun kebijakan hukum yang melandaskan pembuatan aplikasi komputer Sky 
Torch: West Sector pada: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah. 

b. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). 
c. Surat ijin penelitian yang diterbitkan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura 

Nomor B/46/III/2012 
 

Dengan demikian Sky Torch: West Sector adalah sebuah aplikasi multimedia 
interaktif yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara juridis formil oleh pihak 
TNI AD dan instansi terkait. Sesuai dengan yang tersebut diatas yakni Undang-Undang 
Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI, tentang Operasi 
Militer Selain Perang, yang juga dijelaskan bahwa tugas pokok TNI dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

 
Kebijakan politik negara yang dalam kaitannya pada pembuatan aplikasi Sky 

Torch adalah otoritas Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang penjelasan tentang 
tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang 
berbatasan langsung dengan negara lain.  

 
Yang tersebut adalah dasar hukum pengadaan aplikasi interaktif Sky Torch: 

West Sector. 
 
3.2.4 Faktor Kelayakan Jadwal 
 

Pembuatan Sky Torch: West Sector berjalan siring dengan agenda pemerintah 
provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan sosialisasi hukum daerah perbatasan yang 
diselenggarakan setiap tahun.  

 
 Sehingga pada pelaksanaannya tidak ada hambatan karena dilakukan secara 

terpisah, dalam hal ini berarti tidak akan mengganggu proses sistem lama yang sedang 
berjalan. Pengaplikasian sistem akan segera direalisasikan setelah Sky Torch: West 
Sector selesa dibuat dan diluncurkan guna mendukung sosialisasi hukum daerah 
perbatasan tahun anggaran 2014 mendatang. Dengan demikian, pembuatan Sky Torch: 
West Sector layak untuk dilaksanakan secara pararel run. 
 
 
3.2.5 Faktor Kelayakan Strategi 
 

Sosialisasi hukum batas negara di provinsi Kalimantan Barat selama ini 
menggunakan sistem yang konvensional dengan menghadirkan beberapa pakar hukum 
internasional batas negara. Ini berarti dibutuhkan durasi yang cukup bagi setiap pakar 
untuk menyampaikan materi kepada audien. Durasi yang lama menimbulkan 
permasalahan tersendiri yaitu kejemuan bagi peserta seminar, belum lagi apabila 
pemateri tidak memahami tentang teori komunikasi secara benar.  Hal tersebut dapat 
dieliminasi oleh Sky Torch: West Sector.  
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Aplikasi multimedia interaktif ini dapat menghidupkan suasana yang menarik 

selama diselenggarakannya sosialisasi hukum perbatasan, dengan tampilan desain 
antarmuka yang bagus yang dirancang sesuai dengan kaidah desain grafis secara benar, 
maka informasi akan tersampaikan secara baik dan menyeluruh. 

 

Adapun penggunaan Sky Torch: West Sector untuk pasukan pengaman 

perbatasan adalah sebagai alat bantu briefing perwira (pengarahan) sebelum 

pelaksanaan patroli. Prajurit dapat mengenali secara baik dan benar tentang jenis-jenis 

patok perbatasan termasuk kategori kondisi patok (baik, rusak ringan, rusak berat, hilang 

dan bergeser dari koorniat yang telah di MoU-kan 1978), sehingga kesalahan dalam 

laporan patroli perbatasan dapat diminimalisir. 

4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1 Memproduksi Sistem 

Pada bagian ini adalah tahapan membangun dan mengembangkan aplikasi, 
sesuai dengan naskah yang sudah dibuat. Bagian ini merupakan kegiatan yang meliputi 
tentang pembuatan desain grafik yang mendukung semua dialog, pembuatan media 
pembelajaran  yang sesuai dengan tema, membuat teks sebagai penyampaian pesan, 
menggabungkan semuanya ke dalam Adobe Flash CS3 Professional menjadi Aplikasi 
multimedia berupa Media Pembelajaran Interkatif. Akan tetapi sebelum penggabungan 
akan disiapkan komponen-komponen penyusunnya seperti gambar, suara, teks, video 
maupun animasi dengan menggunakan software-software yang memang diperuntukkan 
untuk pembuatan masing-masing komponen. 
 
4.1.1 Pembuatan Desain Layout Gambar Background 
 

Proses pembuatan desain dilakukan dengan menggunakan software Adobe 
Photoshop CS5. Dalam pembuatan aplikasi ini Adobe Photoshop CS5 berguna untuk 
mengolah serta menambah efek-efek pada gambar yang akan dipakai atau diimport ke 
Adobe Flash CS5  untuk dijadikan background yang akan dipakai dalam aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Background aplikasi berupa pencitraan 

digital peta Kalimantan Barat 
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4.1.2 Pembuatan Gambar 3D Patok Perbatasan Negara 

 
Dengan menggunakan Adobe Photoshop CS5, memungkinkan untuk membuat 

pencitraan 3D bentuk patok perbatasan negara. Mengoptimalkan fitur 3D Scene. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pembuatan objek 3D 
 
4.1.3 Pembuatan Aplikasi 

 
Menggabungkan seleuruh elemen image, sound dan video dibutuhkan sebuah 

aplikasi pendukung yaitu Adobe Flash. 
 

 
Gambar 4.3 Pengaturan dokumen untuk pembuatan 

aplikasi Sky Torch 
 
 
 
4.2 Implementasi 

 
Aplikasi Sky Torch – West Sector terdiri dari 5 bagian, yakni loading screen, 

video intro, menu utama, inti aplikasi dan halaman developer team. Dalam proses 
pembuatan Interface perlu diperhatikan kontinyuitas dan konsistensi desain, sehingga 
menjadi ad-value dalam tampilan aplikasi yang user-friendly. Hal tersebut dapat 
diimplementasikan dalam penentuan skema warna yang disesuaikan dengan tema yaitu 
futuristik, bersih, ringan, dan canggih. Pembuatan logo, button dan elemen selainnya 
menyesuaikan dengan tema dan konsep desain. 
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4.2.1 Pembuatan Loading Screen 

Halaman loading terdiri dari dua bagian, yaitu loading tittle dan progress-bar. 

 
Gambar 4.4 Loading screen ketika aplikasi mulai 

dijalankan 

 

4.2.2 Pembuatan Video Intro 

Video intro terdiri dari tiga elemen yakni narasi  video, video peluncuran pesawat 
Drone UAV dan logo aplikasi Sky Torch beserta taglinenya. Dibuat di dalam dua Symbol 
Movie Clip yang berbeda, masing-masing dengan nama NARASI INTRO dan VIDEO 
INTRO. 

 
Gambar 4.5 Video intro Sky Torch 
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4.2.3 Penyusunan Layout Menu Utama 

Pada menu utama aplikasi Sky Torch tersusun dua button utama yaitu button 

menuju inti aplikasi dan button menuju halaman developer. Adapun elemen lainnya 

berupa gambar kaligrafi kufic basmalah yang berperan sebagai title image aplikasi. 

 
Gambar 4.6 Menu utama Sky Torch 

 

4.2.4 Pembuatan Halaman Profil Developer 

Di dalam movie clip halaman developer tersimpan introduksi singkat tengtang 
developer dan foto-foto kegiatan ekspedisi borneo dalam penelitian tentang patok 
perbatasan. Foto-foto yang tersusun memanjang horizontal adalah movie clip eksternal 
yang bernama Image Bar Inside yang terdiri dari symbol button yang dibuat secara 
kreatif. 

 
Gambar 4.7 Halaman Developer 
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4.2.5 Inti Aplikasi Sky Torch 

Tampilan dari inti aplikasi Sky Torch terdiri dari: 

a. Menu bar. 
b. Button ke main menu. 
c. Button komparasi jenis patok. 
d. Button jenis patok 
e. Menu Tampilan 3D patok 
f. Menu Foto asli patok di lapangan 
g. Menu video patroli perbatasan 

 
Gambar 4.8 Inti Aplikasi Sky Torch 

4.3 Manual Aplikasi Sky Torch 

4.3.1 Intro 

Pada permulaan aplikasi akan didapati tampilan halaman intro. Pada bagian ini 
akan diperlihatkan logo aplikasi Sky Torch dan video teaser Sky Torch. 

 
Gambar 4.9 Loading screen 
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Gambar 4.10 Intro video 

4.3.2  Menu Utama 

Di halaman menu utama terdapat dua submenu yakni menu Sky Torch & menu 
Developer. Di bagian kanan atas terdapat kaligrafi kufic basmalah yang tepat berada 
dibawahnya terdapat info versi Sky Torch yaitu West Sector. 

 
Gambar 4.11 Menu utama 

 
Terdapat juga tombol silang “X” terletak pada pojok kanan atas, yang 

berfungsi untuk menutup aplikasi Sky Torch bila diklik. 
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4.3.3 Inti Aplikasi 
 

Didalam iti aplikasi Sky Torch terdapat bar menu yang menyimpan menu untuk 
kembali ke menu utama dan menu untuk menampilkan komparasi (perbandingan) 
spesifikasi antar jenis patok. 

 

 
Gambar 4.12 Komparasi jenis patok 

 
Terdapat 4 titik jenis patok, patok jenis A sampai dengan D, yang apabila 

masing-masing titik tersebut diklik pada waktu yang berlainan dapat menampilkan 
informasi patok sesuai dengan jenisnya. 

 

 
Gambar 4.13 Tampilan informasi patok 
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4.3.4 Halaman Developer 
 

Pada halaman Developer terdapat paragraf introduksi dalam bahasa Inggris dan 
bahasa Indonesia. Dipasangkan juga button untuk menuju galeri foto ekspedisi borneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.14 Introduksi developer team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.15 Galeri foto ekspedisi 
 
 
  

13 



 
 

4.3.5 Pemeliharaan Sistem 
 

Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh pemakai dan 
spesialis multimedia untuk menetukan apakah sistem yang baru tesebut sesuai dengan 
tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau modifikasi. Setelah terjadinya 
perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur untuk 
mengoreksi kesalahan bertemu dengan kebutuhan baru atau perbaikan efisiensi proses, 
maka pengembangan sistem multimedia akan masuk pada tahap pemeliharaan. 

 
Untuk tahap pemeliharaan isi dari program yang dibuat dibagi dua komponen 

penting untuk tahap pemeliharaan program yaitu: pemeliharaan untuk back up data dan 
install ulang aplikasi, pemeliharaan dalam hal pengeditan atau up date data. 
 
5. Kesimpulan 
 
5.1 Kesimpulan 
 

Seiring dengan penyelesaian pembuatan “MULTIMEDIA INTERAKTIF  JENIS 
PATOK PERBATASAN DARAT KALIMANTAN BARAT & SERAWAK – SKY TORCH” 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 
a. Sky Torch – West Sector hadir sebagai alat bantu Sosilaisasi Hukum Terpadu di 

daerah perbatasan. 
b. Keberadaan Sky Torch – West Sector dapat mengurangi jumlah personel tim 

Sosialisasi Hukum Terpadu yang berdampak pada alokasi anggaran untuk 
penyelenggaraan kegiatan di wilayah lain sehingga intensitas Sosialisasi Hukum 
Terpadu dapat ditingkatkan dengan anggaran yang sama (anggaran yang terbatas). 

c. Sky Torch – West Sector hadir untuk meningkatkan antusiasme peserta Sosialisasi 
Hukum Terpadu menghindarkan dari titik jemu. 

d. Pengadaan Sky Torch sebagai alat bantu sosialisasi hukum perbatasan dapat 
menekan biaya cetak modul peserta sosialisasi hukum, menjadi paperless method. 

 
5.2 Saran 

 
 Produk aplikasi multimedia interaktif tetap menjadi trend sepanjang sejarah 

perkembangan aplikasi komputer. Untuk meningkatkan kualitas produk aplikasi 
multimedia interaktif maka perlu diperhatikan beberapa hal mendasar, diantaranya: 

 
a. Pembekalan pengetahuan umum seorang software/application developer sangat 

penting, dengan bekal wawasan yang luas seorang desainer/developer dapat 
memadatkan konsep karya. 

b. Pengimplementasian kaidah-kaidah Desain Grafis dengan benar harus diperhatikan 
dalam perancangan dan pembuatan sebuah aplikasi interaktif yang dengan hal ini 
dipastikan bahwa keunggulan desain interface dapat diperoleh dengan baik. 

c. Pengkayaan pengetahuan mengenai karakteristik dari setiap fungsi actionscript 

akan mendukung perancangan suatu aplikasi interaktif dengan Adobe Flash dari sisi 
kemudahan penggunaan dan keragaman jenis animasi yang terdapt didalamnya. 
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