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A. Pendahuluan 

Sesuai dengan  dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, 

civitas akademika terus dituntut untuk senantiasi melakukan berbagai aktivitas ilmiah 

serta inovatif, agar bangsa kita tidak ketinggalan dengan bangsa bangsa lain yang lebih 

maju. 

 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi telah mengubah cara pandang, 

cara kerja dan sekaligus implementasi dalam komunikasi baik bersifat pribadi maupun 

kelompok. Dengan adanya teknologi streaming memungkinkan perorangan atau 

sekelompok orang berhubungan secara real time dengan orang lain dengan jarak yang 

jauh. Selain itu dengan teknologi streaming memungkin pihak lain untuk memantau 

seminar onine melalui internet.  

 

Melihat perkembangan teknologi yang ada, maka kemungkinan diadakannya Seminar 

Online yang diselenggarakan oleh beberapa pihak sekaligus dengan menggunakan 

video streaming dan dilain pihak ada beberapa tempat yang memantau seminar 

tersebut dapat dilaksanakan.  

 

Pada tangal 27 Maret 2012 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan SEAMOLEC  akan 

melaksanakan Seminar ilmiah online interdisiplin yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

penerima beasiswa unggulan program fast track di enam Perguruan Tinggi pelaksana 

program fast track yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), 

Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi 

Surabya (ITS), dan Universitas Brawijaya (UB). Seminar Ilmiah Online ini juga sebagai 

wadah menjembatani kesenjangan kesempatan saling berhubungan antar mahasiswa 

pada enam Perguruan Tinggi tersebut. Selain itu di dalam forum seminar ilmiah online 

juga dapat berfungsi sebagai media untuk saling tukar menukar informasi ilmiah antar 

Mahasiswa maupun dosen. 

 



Dengan sinergi antara enam Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan seminar ilmiah 

online ini diharapkan adanya peningkatan peluang mendapatkan pengetahuan baru. 

 

Materi seminar ilmiah online ini dapat dikembangkan dari berbagai  hasil penelitian, ide 

atau konsep baru yang pada prinsipnya adalah dapat memberikan dorongan agar 

civitas akademika khususnya mahasiswa penerima beasiswa unggulan program fast 

track untuk melakukan aktivitas ilmiah.   

 

Mudah-mudahan dengan membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, 

harapan kita untuk menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lebih maju 

segera terwujud.  

 
B. TUJUAN  
 
Tujuan dari seminar ilmiah Online dibuat untuk menghimpun dan sekaligus sebagai 

ajang diskusi ilmiah bagi para mahasiswa penerima beasiswa unggulan program fast 

track agar nuansa akademik pada enam Perguruan Tinggi Pelaksana Program Fast 

Track terkesan lebih akademis.   

 

C. JudulSeminar   

“Seminar Ilmiah Online Interdisiplin Program Magister Fast Track Sinergi pada Enam 

Perguruan Tinggi  ” 

D. Pemakalah 

Pemakalah adalah: 

1. 12 (dua belas) mahasiswa Program Magister Fast Track dari ITB 
2. 12 (dua belas) mahasiswa Program Magister Fast Track dari UGM 
3. 12 (dua belas) mahasiswa Program Magister Fast Track dari UI 
4. 12 (dua belas) mahasiswa Program Magister Fast Track dari UNDIP 
5. 12 (dua belas) mahasiswa Program Magister Fast Track dari ITS 
6. Mahasiswa UB minta sebagai peserta saja, info dari PPS UB. 

E. PESERTA 

Peserta seminar adalah seluruh Mahasiswa dan Dosen Program Magister Fast Track 
Beasiswa Unggulan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 



Disamping pelaksanaan Seminar Online, masing-masing Perguruan tinggi diharapkan 
melaksanakan seminar Tatap Muka (offline) secara paralel pada waktu yang sama. 

F. MANFAAT 

Melalui seminar akan diperoleh beberapa manfaat seperti: 

1. Melatih untuk bersikap demokratis. 

2. Melatih untuk bersikap toleransi. 

3. Mengembangkan kepribadian. 

4. Sarana melatih berfikir lebih baik. 

5. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 

6. Pengembangan kecendekiaan dan kreatifitas. 

G.  JADWAL PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  

Tanggal  Kegiata n PIC di SEAMOLEC  PIC di PT 
24-3-2012 - Persiapan di 

SEAMOLEC 
- Pengumpulan bahan 

presentasi dan makalah 

Bapak Agus Marjono, Abubakar, 
Reinaldo, Yusmar Hadi, Abbas 
Supardi 

Koordinator Fast Track 
PT, PPS, Staf SEMOLEC, 
dan Staf PKLN 

25-3-2012 Unggah makalah ke web 
Fast Track 

Bapak Agus Marjono, Abubakar, 
Reinaldo, Yusmar Hadi, Abbas 
Supardi 

Koordinator Fast Track 
PT, PPS, Staf SEMOLEC, 
dan Staf PKLN 

26-3-2012 Persiapan system di 
SEAMOLEC dan 5 PT 

Bapak Agus Marjono, Abubakar, 
Reinaldo, Yusmar Hadi, Abbas 
Supardi 

Koordinator Fast Track 
PT, PPS, Staf SEMOLEC, 
dan Staf PKLN 

27-3-2012 

08:30-16:00 

 

Pelaksanaan Seminar 
Onlinedan tatap muka di 5 
PT 

 

Bapak Agus Marjono, Abubakar, 
Reinaldo, Yusmar Hadi, Abbas 
Supardi 

 

Koordinator Fast Track 
PT, PPS, Staf SEMOLEC, 
dan Staf PKLN 

Panitia penyelenggara seminar: 

1. SEAMOLEC Sebagai panitia pusat bertanggung jawab untuk : 
• MengkoordinasikanSeminar Online selama penyelenggaraan berlangsung. 
• Menyediakan web dan online Jurnal untuk unggah materi seminar 
• Menerbitkan sertifikat bersama PT 
• Mempublikasikan seminar 
• Mendesain seminar  
• Bersama-sama dengan Panitia lokal menentukan topik dan pembicara  

seminar 

2. Panitia Lokal Kampus, Pimpinan Kampus, Koordinator PVB, PPS, Staf SEAMOLEC, 
dan staf PKLN Kemdikbud bertanggung jawab untuk: 

• Menyediakan/menyiapkanbeberapa ruangan untuk penyelenggaraan seminar 
online maupun tatap muka. 



• Menyediakan/menyiapkanPeralatan SMS (Untuk Streaming). 
• Menyediakan koneksi Internet di masing-masing ruangan (bila memungkinkan) 
• Mempublikasikan seminar ke semua mahasiswa dan dosen 
• Menyediakan/menyiapkan data peserta seminar 
• Melakukan pendaftaran peserta seminar 
• Menyediakan/menyiapkan peralatan seminar (LCD Projector, sound system dll) 
• Menyediakan konsumsi  

 

H. STRATEGI PELAKSANAAN SEMINAR 

Contoh: ITB 

Waktu Ruang Studio 
/pemakalah 

Ruang 
preview 1 

Ruang 
preview 2 
(optional) 

Ruang Seminar 
lokal tatap 
muka 

Ruang 
Seminar lokal 
tatap muka 

Ruang 
Seminar lokal 
tatap muka 

08:30- 09:00 Acara pembukaan 
09:05-09:20 ITB 1 Peserta 

yang 
menonton/
bertanya  

Peserta yang 
menonton/berta
nya 

3 pemakalah 
dan peserta 

3 pemakalah 
dan peserta 

3 pemakalah 
dan peserta 09:25-09:40 ITB 2 

09:45-10:00 ITB 3 

10:00-10:30 Cofee break 
10:30-10:45 ITB 4 Peserta 

yang 
menonton/
bertanya 

Peserta yang 
menonton/berta
nya 

4 pemaklah dan 
peserta 

4 pemaklah 
dan peserta 

4 pemaklah 
dan peserta 10:50-11:05 ITB 5 

11:10-11:25 ITB 6 
11:30-11:45 ITB 7 
11:45-13-00 ISHOMA 
13:00-13:15 ITB 8 Peserta 

yang 
menonton/
bertanya 

Peserta yang 
menonton/berta
nya 

5 pemakalah 
dan peserta 

5 pemakalah 
dan peserta 

5 pemakalah 
dan peserta 13:20-13:35 ITB 9 

13:40:13:55 ITB 10 
14:00-14:15 ITB 11 
14:20-14:35 ITB 12 
14:40-15:00 Cofee break 
15:00-15:30 Penutupan 

Untuk masing-masing kampus settingnya sama dengan contoh ITB diatas. 

Seminar dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 

1. Setiap kampus ada ada satu ruang Studio untuk live Streaming pemakalah. 

Spesifikasi peralatan ada pada lampiran. Diharapkan dalam satu jam ada 3 

pemakalah yang tampil. 

Streaming via Portal/Website (On Demand as well as Webcast) 

• http://www.justin.tv 
• http://www.youtube.com 
• http://seamolec.org 
• http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/streaming 

 
2. Alokasi waktu pemakalah 15 menit termasuk diskusi. 5 menit waktu untuk 

pergantian pemakalah. 



3. Diharapkan setiap pemakalah live streaming menyiapkan presentation dan 

ujicoba pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012. 

4. Pkl. 08:30 – 09:00 Pembukaan live streaming dari SEAMOLEC, lalu mulai pukul 

09:00 – 16:00 presentasi live streaming dan seminar lokal tatap muka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapkan presentasi (PowerPoint) dengan sisi kiri/kanan bawah ada space 
kosong untuk insert pemakalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Minimal ada satu ruang kelas/aula yang ada fasilitas Internet dan LCD untuk 
peserta yang  menonton dan dapat berdiskusi melalui chatting, khususnya 
mahasiswa dengan bidang studi yang dipresentasikan oleh kampusnya atau 
kampus lain.  

 

Presenter 

Control Quick 

Time 

Vicon 

LAN Audi

Camera 

Firewire/USB/s video etc 

Internet (IP Public 

VGA/D

Software 
Wirecast 

$ 449 

SKEMA 

Internet 



6. Bila memungkinkan mahasiswa lainnya yang tidak mengikuti live streaming 

dapat dibagi beberapa kelompok sesuai kelompok bidang studi yang setara 

untuk melakukan seminar lokal tatap muka. Jadi bisa dibuat 2 sampai dengan 

4kelompok/ruang sesuai pembagian kelompoknya. 

7. Seminar online akan menggunakan metode streaming, sedangkan seminar tatap 
muka menggunakan metode tatap muka biasa. 

8. Sebaiknya ditentukan satu orang penanggung jawab dan moderator pada 
masing-masing ruang. 

9. Batas akhir pengumpulan makalah  dan bahan presentation dalam bentuk soft 
copy untuk seminar online dan seminar tatap muka paling lambat pada tanggal 
24 Maret 2012 pukul 17.00 WIB, dan dikirimkan ke abu@seamolec.org , 
dhiela@seamolec.org , abdi@seamolec.org, yang akan diunggah pada tanggal 
25 Maret 2012 di www.seamolec.org/ft . makalah yang memenuhi syarat untuk 
jurnal online akan diunggah dalam http://soj.eravos.net/index.php atau 
www.seamolec.org/ft/journal .  

10. Pemilihan makalah yang akan digunakan untuk seminar online dan seminar 
tatap muka ditetapkan oleh penanggung jawab Program Fast Track di masing-
masing universitas.  

11. Gladi resik seminar online dan tatap muka akan dilaksanakan pada tanggal 26 
Maret 2012, dimana mahasiswa yang akan presentasi diwajibkan hadir pada 
acara gladiresik tersebut untuk keperluan uji coba seminar online dan 
pengaturan jadwal seminar tatap muka serta latihan seminar. 

12. Bahasa yang digunakan pada penulisan makalah, power point presentation dan 
presentasi disarankan menggunakan bahasa Inggris. 

13. Mahasiswa yang akan presentasi mempunyai alokasi waktu selama 15 menit 
untuk presentasi dan diskusi. 

14. Semua mahasiswa penerima Beasiswa Fast Track wajib menghadiri seminar 
online dan seminar tatap muka sesuai dengan pembagian bidang masing-
masing. 

15. Tim SEAMOLEC dan Beasiswa Unggulan akan mendampingi kegiatan seminar 
online dan seminar tatap muka baik pada saat gladi resik dan pada saat seminar 
berlangsung. 

16. Kegiatan seminar ini merupakan upaya untuk mempersiapkan mahasiwa Fast 
Track sedini mungkin dalam penyelesaian tesis, penulisan jurnal, dan penulisan 
proposal untuk meraih beasiswa ke luar negeri. 



17. Seseorang yang akan mengikuti seminar dituntut untuk memiliki kemampuan 
dan keterampilan dalam mengutarakan pendapat.  

Kemampuan mengutarakan pendapat dapat dilihat dari dua aspek.  
• Dari kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan menggunakan 

bahasa yang baik, tepat dan cermat.  

• Kemampuan mengutarakan pendapat secara analitis, logis dan kreatif. 

18. Cara mengutarakan pendapat secara baik berarti mengutarakan pendapat 

dalam konteks yang masuk akal, mudah dipahami, yang tercermin dalam 

ungkapan bahasa yang digunakan. 

19. Mengutarakan pendapat secara analitis artinya mengutarakan pendapat secara 

sistematik dan teratur. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pendalaman 

masalah yang dibicarakan dan disampaikan dengan tidak bertele-tele. Selain hal 

itu, berfikir kreatifpun dituntut dalam sebuah diskusi ilmiah.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

Spesifikasi Minimum Peralatan SMS 

Untuk memproduksi video dengan SMS, maka Anda harus mempersiapkan alat-alat minimal 
sebagai berikut:   

 
1. Layar Hijau / Biru 
 

 
Layar hijau/biru berfungsi sebagai latar belakang. Dengan bantuan software tertentu, 
layar hijau/biru tersebut dapat diganti dengan presentasi/video/gambar lain yang di 
inginkan.   

Untuk mengganti latar belakang dapat menggunakan Layar Hijau atau Biru, 
penggantian latar belang menggunakan fasilitas Chroma Key, chroma key adalah kunci 
untuk teknik pencampuran dua atau bingkai foto bersama, di mana warna dari satu 
gambar akan dihapus (atau dibuat transparan). Teknik ini juga disebut sebagai keying 
warna, warna-pemisahan overlay (CSO; terutama oleh BBC ), greenscreen, dan 
bluescreen.  

jadi ilustrasinya, pada saat melakukan pengambilan gambar, objek yang di rekam 
menggunakan latar belakang warna hijau atau biru kemudian pada proses editingnya 
background hijau atau biru tersebut diganti dengan background digital lain. 

Sebenarnya bisa menggunakan warna lain, namun untuk pengambilan objek pada 
manusia banyak menggunakan warna ini karena kedua warna tersebut tidak ada dalam 
unsur warna manusia terutama untuk indonesia.  

2. Kamera Video (Camcorder) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Kamera digunakan untuk menggambil gambar selama produksi berlangsung.  

Untuk hasil yang baik maka memerlukan kamera yang mempunyai kualitas yang baik pula, 
disarankan menggunaka kamera professional (Camcorder Pro). 



Untuk kamera digital atau pun kamera analog di utamakan yang memiliki sebuah output 
firewire, kasih gambarnya, dengan koneksi firewire maka hasil gambar akan dapat langsung 
diolah atau diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bila menggunakan kamera analog maka memerlukan peralatan tambahan sebagai converter 
untuk merubah data analog ke data digital. 

 

3.  Microphone  

 
Bila dalam pengambilan video menggunakan kamera standar atau kamera professional, maka 
kita memerlukan sebuah microphone external, dengan menggunakan microphone external, 
seperti tipe mic boom, maka hasil suara yang didapat bisa jernih dan fokus. 

Untuk kualitas suara yang lebih baik lagi maka dapat menggunakan microphone jepit/kancing 
(Clip On)dengan Suara dan mutu yang sangat bagus agar penangkapan suara dari presenter 
lebih stabil. Sangat cocok untuk presenter yang bergerak. 

 

Gambar: Kabel Firewire 



4.  Tripod 
 
 
Dalam pengambilan video kadang kala kita mendapatkan gambar 
yang bergerak, bila pengambilan gambar secara langsung dan 
berdiri maka hasilnya akan bergetar atau tidak focus, untuk 
mengatasi masalah ini digunakan tripod untuk menyangga kamera 
agar tidak bergetar dan kehilangan keseimbangan. 
 
 
 

5. Headphones 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menjaga kualitas suara tetap baik, seorang kontroler harus dapat mendengarkan proses 

pengambilan video dan audio, agar kontroler dapat mendengarkan suara dengan baik maka 

gunakanlah headphones yang mempunyai kualitas yang baik (bass dan treble yang bagus) 

 
6. External Hardisk 

 

 
 

Kualitas hasil video streaming dapat diatur sesuai keperluan, akan tetapi semakin baik 

hasil yang diinginkan maka semakin besar kapasitas memory yang digunakan, untuk itu 

penggunaan external hardisk sangat di sarankan ( 2 T) untuk menyimpan video yang 

dihasilkan. 

 
7. Controller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karena SMS lebih sering ditayangkan secara langsung (Live) dengan menggunakan 

teknologi streaming, maka dibutuhkan koneksi internet dan untuk untuk itu haruslah 

mempunyai sebuah controller. Controller adalah sebuah sistem komputer terintegrasi 

dengan sotware penyiaran (broadcasting) yang berfungsi untuk mengatur siaran 

streaming dan mengatur tampilan. 

Spesifikasi minimal untuk komputer yang digunakan sebagai controller dapat berupa 

PC dengan operating system windows dengan kualitas VGA (32 MB AGP, PCI-Express 

dengan 3D acceleration, rekomendasi GeForce, Radion) yang baik agar dapat 

mendukung chroma key, atau Anda dapat menggunakan PC dari Apple MacIntosh (I-

MAC). 

 
8.  Kabel Pendukung 

 
 

 

 

 

 

Untuk menghubungkan antara Controller dan kamera memerlukan beberapa alat, atara 

lain kabel fire wire, kabel ini mempunyai kepala soket yang khas, kabel ini dapat 

mentransfer media video dan audio secara bersamaan dengan kecepatan yang tinggi, 

kadang kala jenis fire wire dipasaran  tidak sama dengan soket Fire wire di IMAC yang 

terbaru, maka memerlukan sebuah Fire wire converter, dan bila menggunakan MAC 

maka perlu juga penggunaan VGA adapter untuk menampilkan hasil video. 

Bila menggunakan kamera analog maka kabel yang digunakan adalah kabel RCA, 

kabel berwarna merah, putih dan kuning ini tidak bisa langsung dihubungkan ke 

komputer, kecuali menggunakan adapter analog to digital. 

 

9. Converter analog to digital 

 

 

Kabel RCA VGA Kabel fire wire Fire wire converter 



Converter analog to digital digunakan untuk menyambungkan kamera analog langsung 

ke komputer, hasil yang di dapatkan oleh kamera langsung dapat di terima oleh 

komputer sebagai input kamera. 

Converter analog di hubungkan dari kamera menggunakan kabel RCA, dan output 

analog ini menggunakan kabel firewire yang dapat di hubungkan ke komputer. 

 

10. Software Broadcasting 

 

SMS merupakan penerapan teknologi streaming untuk dunia pendidikan, streaming 

yang dilakukan di SMS berupa streaming LIVE (langsung) dan dapat juga dilakukan 

secara Record (rekaman), maka untuk itu memerlukan sebuah software 

streaming.SMS juga menggunakan cromakey, dimana dengan cromakey kita dapat 

mengantikan latar biru atau hijau (blue/green background) menjadi media materi 

pendidikan yang kita perlukan. 

Ada banyak software streaming yang tersedia dan mendukung system cromakey, 

contohnya : ULTIMATE, BOINXTV, CRHOMA KEY LIVE, DeckLink Studio,ADOBE 

Ultra CS3, CONDUIT2, VEESCOPE LIVE dan masih banyak lagi. 

Software yang digunakan untuk system SMS adalah TELESTREAM WIRECAST, 

Wirecast digunakan karena dapat mendukung system SeaEdunet, yang merupakan 

system jaringan yang dimiliki SEAMOLEC, dan merupakan software yang relatih rigan, 

tidak banyak memerlukan memory yang besar, dengan wirecast SMS dapat 

menggunakan system chromakey, yang nantinya dapat dirubah menjadi media apa 

saja yang tampil didesktop narasumber. 

Dengan menggunakan Wiresact hasil video pembelajaran dapat langsung dibroadcast 

dan juga pada saat bersamaan juga dapat di rekam atau record, format yang di 

broadcast dan di rekam dapat berbeda dan mempunyai banyak format. 

Format hasil video pembelajaran dapat berupa extensi .mov, .flv, .3gp, atau .avi, format 

– format ini banyak digunakan untuk streaming live, karena mempunyai beban banwith 

atau pun beban memory yang kecil.  



Produksi 
 

Produksi bahan ajar baik audio maupun video pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan kolaboratif. Kegiatan produksi tersebut melibatkan banyak personel dan 

peralatan rekam. Kegiatan produksi dapat dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

yang sederhana sampai yang canggih. Personel yang terlibat dalam kegiatan produksi 

bahan ajar video dengan SMS yaitu presenter, sutradara, dan teknisi/operator. 

Kerjasama yang baik antara penulis naskah dengan sutradara sangat diperlukan untuk 

menjamin akurasi tayangan dan isi bahan ajar audio. 

Padatahapproduksiadabeberapahal yang harusdisiapkan : 

a. Mempersiapkandanmemastikanperalatanberjalandenganbaik. 

b. Memastikankesiapanmateri. 

c. Memastikankesiapan presenter. 

d. Siapkan posisi dimana presenter akan tampil pada bahan presentasi. 

e. Pakaian presenter haruskontrasdenganwarnabackground yang digunakandalam 
studio. (hindarkan warna biru/hijau) 

f. Jika semua sudah dipastikan dan tidak ada masalah, dapat dilakukan proses 
produksi. 


