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A. PENDAHULUAN 
Meet 2 ISI Surakarta merupakan inisiasi pengembangan platform on-premise yang dapat digunakan 
sebagai alternatif model pembelajaran atau meeting berbasis video conference atau webinar di 
lingkungan ISI Surakarta. Seperti halnya platform ZOOM, CISCO WebEX, Jitsi, Google Meet, dsb, 
bedanya Meet ISI Surakarta platform-nya intinya menggunakan Open Source dari “Big Blue Botton” 
dimana sistem tersebut berjalan di perangkat Data Center ISI Surakarta.Meet 2 merupakan 
pengembangan platform yang terpasang pada perangkat yang berbeda dari Meet 1 sebelumnya, 
langkah ini dimaksudkan untuk kemudahan pengembangan dan kenyamanan pengguna kedepannya. 
 

B. MANFAAT DAN TUJUAN 
1. Pengembangan Meet ISI Surakarta diharapkan menjadi alternatif media pembelajaran yang 

membutuhkan tatap muka virtual bagi dosen kepada mahasiswa. 
2. Pengembangan Meet ISI Surakarta juga dapat dijadikan alternatif rapat virtual bagi pemangku 

kebijakan melalui unit kerja masing-masing. 
3. Pengembangan Meet ISI Surakarta masih dalam tahap awal, dan akan terus dikembangkan 

menyesuaikan sumber daya perangkat yang dimiliki di ISI Surakarta.  
 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN 
1. Syarat Teknis Penggunaan 

1.1. Perangkat/Device 
 Laptop, yang memiliki fasilitas webcam dan microphone yang bekerja dengan baik. Serta  

memiliki aplikasi browser terbaru (rekomendasi Google Chrome/Mozilla Firefox). 
 Smartphone/Handphone yang memiliki camera depan dan microphone yang bekerja 

dengan baik, serta memiliki aplikasi browser versi terbaru (rekomendasi Google Chrome 
jika di android dan safari di Iphone). 

 Direkomendasikan menggunakan headset/headphone yang dilengkapi microphone untuk 
kenyamanan saat proses conference. 

 Internet dengan koneksi stabil. 
1.2. Pendaftaran Akun Pengguna 

Akun ini dgunakan sebagai member pemilik room di Meet ISI Surakarta, memiliki peran 
sebagai penyelenggara. Sedangkan participants atau peserta tidak perlu membuat akun 
pengguna ini. Akun pengguna untuk saat ini hanya dibuka untuk Dosen dan atau perwakilan 
dari unit kerja yang ditunjuk (jika sangat membutuhkan). Cara pendaftaran akun pengguna 
sebagai berikut : 
1.2.1. Proses aktivasi  akun pengguna sebagai pemilik room dalam Meet 2 ini nantinya 

dilakukan oleh pengguna sendiri, setelah mendapatkan email untuk proses registrasi 
di Meet 2. Setelah mendapatkan email untuk aktivasi, dan mengikuti petunjuk maka 
akan diarahkan ke halaman berikut :  

https://meet2.isi-ska.ac.id)
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Masukkan data akun pengguna yang didaftarkan berupa nama, email, dan password. 
Apabila data yang di isikan telah sesuai dan benar maka akun tersebut sudah 
langsung aktif dan dapat digunakan (tidak perlu menunggu persetujuan/approval). 
Pastikan bahwa form tersebut diakses dari home base URL  : https://meet2.isi-
ska.ac.id 
 
Bagi pengguna yang sudah aktif di Meet 1 maka akan mendapat email notifikasi untuk 
mengaktivkan Meet 2. Apabila nantinya mendapati lupa sandi/password, dapat 
menggunakan fasiltas lupa password (forgot password) yang ada di sistem.  
 
Apabila belum mendapatkan email aktivasi  mohon dapat memberikan informasi ke 
pengelola di UPT. TIK atau dapat mengirimkan konfirmasi email pendaftaran akun 
Meet 2 ISI Surakarta ke pustika@isi-ska.ac.id, dengan subject #AktivasiAkunMEET. 
 

1.2.2. Selanjutnua untuk proses masuk ke halaman dashboard pengguna, dapat dilakukan 
login dengan klik tombol Sign in pada halaman 2 Meet ISI Surakarta, kemudian 
masukkan akun yang sudah terdaftar pada form seperti berikut ini : 

 

https://meet2.isi-
mailto:pustika@isi-ska.ac.id,
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Apabila isian data input benar dan akun sadah terverifikasi maka akan muncul 
halaman dashboard pengguna/member, apabila tidak ada kesalahan makan akan 
masuk ke akun dashboard pengguna/pemilik room seperti petunjuk poin nomor 2 
dibawah ini. 
 

2. Mengelola Dashboard Pengguna sebagai Pemilik Room 
Tahapan ini akan dijelaskan mengenai halaman dashboard user/pengguna. Setelah berhasil sign 
in di Meet ISI Surakarta, maka akan muncul halaman seperti dibawah ini : 
 

 
Pada tahap ini akun sudah siap digunakan untuk memulai conference/webinar/meeting dengan 
menginformasikan link URL (huruf c) kepada participants/peserta. Kemudian pemilik room klik 
Start (huruf d) untuk memulainya. Pengaturan lanjutan dapat juga dilpakukan untuk melengkapi 
dan mengatur room lebih lanjut. Beberapa keterangannya sebagai berikut : 
a. Tombol menu pengaturan terkait profil 

 
Apabila tombol Profile di eksekusi maka akan diarahkan ke pengaturan profil lanjutan seperti 
Perubahan nama, email, password, dan sebaginya.  
 

b. Tombol pengaturan lanjut Room 

 

Tombol menu pengaturan Room disamping akan 
memiliki sub menu seperti berikut : 

 
Sub menu yang bisa digunakan untuk pengaturan adalah 
Room Setting (untuk mengatur lebih lanjut room yang 
dimiliki). Sedangkan Manage Access tidak berfungsi 
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karena dalam platform ini akun pengguna tidak 
diperkenankan untuk create user baru, dibawah room 
yang dimiliki. Apabila tombol sub menu Room Setting di 
klik, akan muncul pengaturan sebagai berikut : 

 

 
Sesuaikan Room setting sesuai kebutuhan, misal perubahan nama room, dan access code 
sebagai keamanan conference dengan permintaan key/code pada saat bergabung /join. Access 
code sangat direkomendasikan untuk diaktfikan dan generate secara berkala (agar setiap 
conference berbeda codenya). 
 

3. Memulai Conference bagi Pemilik Room 
Selalu berikan Allow pada browser ketika mendapatkan notifikasi dari Meet ISI Surakarta, Allow 
atas akses perangkat microphone/speaker, webcam/camera, dan berbagi screen desktop jika 
diperlukan. Memulai conference / webinar bagi pemilik room dapat dilakukan dengan tombol 
Start pada halaman dashboard. Sebelum memulai conference mohon copy/salin terlebih dahulu 
link conference seperti pada form dibawah ini : 

 
Link URL tersebut yang nantinya dibagikan ke peserta untuk join ke conference (apabila diatur 
untuk access code pada room, bagikan juga kode tersebut ke peserta). Setelah klik Start Kemudian 
akan diarahkan kehalaman conference, dengan tahapan seperti berikut seperti berikut : 
3.1. Setelah pemilik room memulai conference (tombol Start pada halaman dashboard). 

Kemudian akan muncul sesuai form berikut ini : 

 
Kemudian akan sistem akan muncul dialog form seperti gambar berikut : 
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3.2. Setelah melewati fase 3.1 yang sudah dijelaskan maka pemilik room akan menuju halaman 
conference seperti gambar berikut ini : 

 
 
Berikut tampilan saat conference dari pemilik room dan participants sudah berjalan : 
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Dalam proses conference dengan berbagai pertimbangan sebaiknya participants dijinkan 
untuk tidak mengaktifkan webcam/camera pada perangkatnya, hal ini bertujuan untuk 
mengurangi beban trafik/kuota internet di sisi participants (hanya mendengarkan, melihat 
presentasi, dan menggunakan microphone/fasilitas chat untuk bertanya/diskusi, serta batasi 
conference dengan durasi yang pendek). 
 

4. Memulai Bergabung dalam Room Bagi Participants 
Selalu berikan Allow pada browser ketika mendapatkan notifikasi dari Meet ISI Surakarta, Allow 
atas akses perangkat microphone/speaker, webcam/camera. Memulai join (bergabung) 
conference / webinar yang diselenggarakan dapat dengan cara klik tautan URL Room yang 
diberikan Dosen/Penyelenggara. Kemudian akan diarahkan kehalaman conference, dengan 
tahapan seperti berikut seperti berikut : 
4.1. Peserta /participants tidak perlu login/sign in. langsung akses pada browser 

Laptop/Smartphone, contoh URL Room  https://meet2.isi-ska.ac.id/b/aaa-f3m-66g, 
maka akan diarahkan ke halaman conference. URL Room merupakan kode unik, berbeda 
setiap penyelenggara/pemilik Room. 

4.2. Jika mendapati kondisi Conference belum dimulai oleh penyelenggara atau pemilik room, 
maka akan didapati tampilan seperti dibawah ini : 

 
 

4.3. Jika mendapati kondisi Conference memiliki token akses atau access code. fitur access code 
ini diaktfikan oleh pemilik room, maka akan didapati tampilan seperti dibawah ini : 

 
Masukkan Access Code/token pada kondisi demikian, apabila pemilik room tidak 
mengaktifkan fitur ini pada coference akan langsung menuju form berikut : 
 

https://meet2.isi-ska.ac.id/b/aaa-f3m-66g
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Setelah Klik join akan diarahkan ke halaman berikut : 

 
Kemudian akan sistem akan muncul dialog form seperti gambar berikut : 

 
 
Setelah semua fase terlewati maka halaman conference akan mucul seperti dibawah ini : 

 
Setelah halaman conference aktif seperti gambar tersebut, maka diharapkan bagi 
peserta/participants untuk segera menonaktfikan/mute microphone agar tidak 
mengganggu dan mengurangi dampak suara bising dari background sound /echo. 
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D. PENUTUP 
Demikian panduan teknis penggunaaan Meet ISI Surakarta semoga bermanfaat dan dapat digunakan 
sebagai alternatif model pembelajaran atau meeting berbasis video conference/webinar di ISI 
Surakarta. Dalam panduan ini capture gambar menggunakan perangkat laptop, untuk tampilan 
smartphone mungkin ada perbedaan tampilan bisa di coba dan explore lebih lanjut, Terima kasih. 
 

 
 
Pengaturan Tingkat Lanjut : 
 Berbagi Hak Akses Fitur Presenter kepada Partisipants 

Dalam kondisi ideal yang dapat memberikan presentasi/menampilkan deskstop share adalah pemilik 
room, namun adakalanya dalam proses conference dijumpai kebutuhan participants juga berbagi 
presentasi/desktop share. Pada Meet ISI Surakarta juga sudah dilengkapi fitur berbagi mode presenter 
ini, contoh kasus dalam penyelenggaraan ujian pendadaran TA/Skripsi Mahasiswa. 
 
Hal yang perlu dilakukan adalah dari akun pemilik room/penyelenggara mengaktifkan mode “make 
presenter” pada participants yang dipilih/ditunjuk. Dalam menu participants nantinya akan muncul 
menu fitur share desktop/upload presentasi. Kemudian jika tidak diperlukan lagi berbagi presenter 
dari menu pemilik room menarik kembali fiturnya dengan menu “take presenter”. Lihat petunjuk 
dalam gambar berikut : 
- Dari akun pemilik room/penyelenggara : 

 
 

- Dari halaman participants/peserta, setelah ditandai make presenter oleh pemilik 
room/penyelenggara akan dijumpai menu baru, seperti gambar berikut  : 
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Keterangan Tambahan : 
 

Pemilik Room : Merupakan pengguna (dosen dan atau unit kerja) yang telah teregistrasi 
dan dapat menyelenggarakan conference/webinar/meeting. Pemilik room 
direkomendasikan untuk generate access code (token) secara periodik 
setiap kali menyelenggarakan conference/webinar/meeting. 
 

Participants : Merupakan peserta dari conference/webinar/meeting yang 
diselenggarakan. Peserta dari unsur  mahasiswa, staf, dosen, atau 
stakeholder yang diijinkan. Participants tidak perlu membuat 
akun/registrasi di Meet ISI Surakarta. 
 

 
 
Alternatif Media Conference Lainnya : 
 
1. Menggunakan platform yang dimiliki oleh JITSI, dapat digunakan bebas tanpa perlu membuat akun. 

Silahkan akses pada URL : https://meet.jit.si/  
2. Menggunakan platform UMEETME, dapat digunakan bebas tanpa perlu membuat akun. Silahkan akses 

pada URL : https://umeetme.id/  
 
 
 
 

https://meet.jit.si/
https://umeetme.id/

