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Abstrak
Sistem video conference (vicon) dapat dikembangkan untuk mendukung sistem pendidikan di luar kelas yang
menjadi pelengkap proses pembelajaran konvensional. Sistem ini dirancang agar dapat diakses melalui internet
dan portable untuk dari sisi client. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa pengaturan parameter audio visual pada
perangkat keras di setiap lokasi masih perlu beragam sehingga kualitas audio dan visual masih berbeda-beda.
Beberapa masalah yang masih perlu dicarikan alternatif solusinya di antaranya yaitu infrastruktur jaringan dan
koneksi internet di setiap lokasi, setting berbagai jenis video camera selain webcam, pengintegrasian sound
system gedung yang terpisah dari sistem audio pada video conference, serta pengujian terhadap kapasitas dan
spesifikasi server.
Kata kunci : video conference, e-learning, portabilitas

1. Pendahuluan
Pengembangan sistem belajar di luar kelas
memerlukan dukungan berbagai jenis teknologi,
mulai dari media yang bersifat offline maupun
online. Pembelajaran secara online dapat berupa
bahan ajar yang dapat diakses melalui internet
seperti website mata kuliah, portal akademik, atau
bentuk lainnya yang terunggah di internet. Sebagian
besar media tersebut hanya menyediakan bahan ajar
berupa teks atau gambar yang menggunakan sistem
asynchronous. Salah satu jenis teknologi yang
bersifat synchronous yaitu sistem video conference.
Furr and Ragsdale (2002) menyatakan bahwa
sebagai media pengiriman baru, sistem video
berbasis desktop (desktop video conferencing)
memungkinkan pembelajaran tradisional yang
bersifat face-to-face dapat disajikan ke dalam layar
monitor.
Penerapan video conference berbasis web
memerlukan ketersediaan koneksi internet yang
secara umum lebih tinggi dibandingkan sistem
pengiriman berupa teks atau gambar. Kondisi
tersebut dapat menimbulkan masalah teknis dan
biaya yang berbeda-beda terhadap penggunanya.
Menurut Ghose and Kim (2000) menyebutkan
pentingnya penggunaan sumberdaya secara efisien
seperti kebutuhan atau kapasitas bandwidth dan
server dalam pengembangan sistem video secara
kontinyu. Sedangkan menurut Mittal dkk (2006),
salah satu hambatan utama dalam penerapan
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sistem e - l e a r n i n g b e r b a s i s m u l t i m e d i a
yaitu
ketidaktersediaan
bandwidth
yang
dibutuhkan untuk melihat video pada resolusi yang
baik.
Artikel ini memaparkan purwarupa sistem
video conference yang sedang dikembangkan dan
telah diujicobakan di Universitas Gunadarma.
Sistem tersebut merupakan salah satu alternatif
teknologi yang melengkapi sistem video conference
yang sudah ada sebelumnya dari proyek
INHERENT (Indonesia Higher Education Network)
dimana setiap lokasi yang terhubung dengan vicon
harus menggunakan perangkat keras khusus berupa
perangkat vicon Polycom. Tulisan ini hanya
membatasi pada ulasan mengenai konfigurasi
i n f r a s t r u k t u r j ar i n g a n a n t a r k a mp u s ya n g
mendukung tahap uji coba vicon, spesifikasi teknis
peralatan pendukung, serta identifikasi berbagai
kendala yang masih dihadapi pada saat ujicoba
sistem. Kendala teknis tersebut menjadi bahan
evaluasi untuk memperbaiki sistem vicon agar dapat
diimplementasikan lebih efektif dan efisien.
2. Teknologi Video Conference
Zhang and Nunamaker (2003) menyebutkan
bahwa alih-alih sebagai pengganti proses
pengajaran tradisional di kelas, layanan e-learning
lebih cocok sebagai mekanisme pelengkap untuk
pembelajaran seumur hidup atau pembelajaran
jarak jauh. Kerangka kerja E-learning dengan
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memanfaatkan berbagai teknologi dapat dilihat
pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka kerja E-Learning
(Zhang and Nunamaker, 2003).
Platform video interaktif berbasis PC untuk
e-l e ar ni n g d an la yana n j ar ak j auh sud ah
dikembangkan oleh Fu dkk (2013). Sistem tersebut
mempertimbangkan penggunaan bandwidth dan
kualitas gambar. Diagram alir untuk platform
tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
Berena dkk (2013) juga telah mengembangkan
Virtual Presentation Board (VPB) yang dapat
diakses secara real time pada sistem E-Learning
berbasis web yang disebut dengan platform Webbased e-Learning System (WebELS). WebELS
merupakan sistem e-learning multi tujuan untuk
mendukung fleksibilitas dan globalisasi pendidikan
tinggi. Diagram WebELS yang dikembangkannya
dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Diagram WebELS (Berena dkk, 2013)
VPB yang dikembangkan oleh Berena dkk (2013)
secara umum terdiri dari beberapa panel atau jenis
layanan dalam satu layar yaitu tampilan penyaji atau
instruktur, tayangan elektronik bahwan ajar,
tampilan aktivitas pengguna vicon dan berbagai fitur
lain. Alur operasional konsep VPB tersebut dapat
dilihat pada gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Alur operasional konsep VPB
(Berena dkk, 2013)
Fung, Leung, and Li (2003) meneliti tentang
basis data video yang digunakan untuk mendukung
pembelajaran melalui E-Learning. Penelitiannya
me mungkinkan basis data video tersebut
didistribusikan melalui teknik partisi kelas-kelas
secara vertical dengan arsitektur aplikasinya dapat
dilihat pada gambar 5 di bawah ini.
Gambar 2. Diagram alir platform video interactive
(Fu dkk, 2013)
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sistem vicon dapat dilihat pada gambar 7 di bawah
ini.

Gambar 5. Arsitektur aplikasi basis data video (
Fung dkk, 2003)
Mittal dkk (2006) menjelaskan bahwa kompresi data
video berbasis konten dapat meningkatkan
pemakaian bandwidth dengan skema selengkapnya
dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.

Gambar 7. Konfigurasi jaringan vicon
Jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang
ada di host/data center serta client di setiap lokasi
kampus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Jenis perangkat pendukung vicon

Komputer

Camera
Sound
Layar

Host/data center

Client

Server
: HP
ProLiant DL380
Generation 6 (G6)
- Compaq Hewlett Packard,
RAM 6 GB
Sony
Active Speaker
Video Projetor
(VP)

PC : Prosesor Intel
Core i3, RAM 2 GB

Webcam
Active Speaker
VP dan Televisi

3.2 Tampilan dan Fitur Layanan
Sistem vicon berbasis web dapat diakses pada
alamat http://dlp.gunadarma.ac.id dengan tampilan
halaman utamanya dapat dilihat pada gambar 8 di
bawah ini.
Gambar 6. Sistem kompresi video pengajaran
(Mittal dkk, 2006)
3. Ujicoba Sistem Vicon
3.1 Konfigurasi dan Spesifikasi
Ujicoba sistem vicon dilakukan pada saat
kegiatan seminar dan sosialisasi hibah
pengembangan program pendidikan jarak jauh pada
tanggal 25 November 2013. Host seminar dan
server berlokasi di Kampus Depok, sedangkan client
dan perangkat vicon lokal berada di lokasi kampus
Kali Malang, Karawaci, Cengkareng, Kelapa Dua,
Radio Dalam, serta di Swedia. Konfigurasi jaringan
dan koneksi antar kampus yang mendukung ujicoba
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Gambar 8. Tampilan halaman muka vicon
Sistem vicon tersebut hanya dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa yang terdaftar di Universitas
Gunadarma yaitu melalui user ID dan password dari
digital loceker yang dimiliki dosen dan mahasiswa,
atau menerapkan kebijakan single sign-on. System
Admin dapat memberikan akses sementara kepada
narasumber dari pihak eksternal atau kampus lain
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yang menjadi lokasi client pada kegiatan seminar
dan prosedur operasional untuk penggunaan fasilitas
atau bentuk pembelajaran lainnya. Contoh tampilan
vicon, serta (5) pelatihan teknisi atau operator vicon,
sistem vicon pada saat seminar tanggal 25
terutama pada setiap lokasi client.
November dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini.

Gambar 9. Tampilan layar system
vicon 3.3 Vicon dlp.gunadarma.ac.id
Sebagai pembanding, sistem vicon berbasis
web dlp.gunadarma.ac.id lebih mengutamakan
portabilitas client jika dibandingkan dengan sistem
vicon yang sudah ada sebelumnya. Jika pada sistem
sebelumnya, setiap lokasi yang terhubung dengan
vicon hanya terbatas pada lokasi yang memiliki dan
menggunakan perangkat keras vicon Polycom,
sistem vicon berbasis web dlp.gunadarma.ac.id
dapat diakses dengan menggunakan perangkat PC
sebagai client.
3.4 Identifikasi Masalah Teknis
Selama uji coba vicon untuk kegiatan seminar
yang dapat diakses di enam lokasi kampus, beberapa
masalah teknis yang masih dihadapi yaitu (a)
koneksi internet terputus karena ketidakstabilan
infrastruktur koneksi pada lokasi kampus yang
baru, (b) suara tidak stabil atau tidak jelas karena
setting pada sound sytem di perangkat keras
lokal tidak tepat, (c) resolusi video kurang
jelas karena gangguan koneksi, (d) integrasi
sound system pada vicon ke sound system di
gedung yang menjadi lokasi host masih perlu
ditingkatkan, (e) integrasi sistem video camera
selain
webcam
masih
memerlukan
penyempurnaan, serta (f) fitur-fitur tayangan
elektronik tidak bisa tampil secara lengkap dapat
panel tayangan.
Berbagai kendala teknis tersebut dapat dapat
dikurangi atau dihilangkan dengan beberapa langkah
perbaikan, di antaranya yaitu: (1) standarisasi
spesifikasi dan setting spesifikasi perangkat keras
dan perangkat lunak pendukung, (2) pengembangan
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sistem pendukung vicon untuk monitoring aktivitas
penggunaan sumberdaya jaringan, (3)
pengembangan sistem vicon untuk penyajian
tayangan elektronik, dan (4) pengembangan
sistem
4. Kesimpulan
Meskipun ada gangguan teknis, fasiltas vicon
me n u n j u k k a n f u n g s i ya n g b a i k p a d a s a a t
pelaksanaan seminar yang serentak dilaksanakan
pada beberapa lokasi kampus. Semua fitur sistem
vicon dapat diujicoba yaitu panel presenter, panel
peserta seminar, dan panel tayangan elektronik.
Sistem vicon berbasis web dlp.gunadarma.ac.id
lebih portable dan dapat diakses oleh client tanpa
terbatasi oleh perangkat vicon khusus. Sistem
vicon ini dapat diterapkan untuk model elearning synchronous, baik yang bersifat residensial
atau nonresidensial.
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