PERSIAPAN SEMINAR FAST TRACK
27 JUNI 2012
Gatot Hari Priowirjanto

 Bahan seminar harus sudah masuk ke penanggung jawab

masing-masing universitas adalah pada tanggal 05 Juni 2012
dan dikoordinir oleh perwakilan BPKLN/SEAMOLEC di
setiap universitas
 Tes jaringan dan gladi resik tanggal 26 Juni antar PT dan
seminar online tanggal 27 Juni 2012
 Pada seminar online 1 diikuti oleh UI, ITB, UNDIP, dan
UGM dimana ITS dan UB sebagai audience/observer
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Laporan Seminar Fast Track UGM
 Persiapan riil mahasiswa belum optimal

 Mahasiswa baru paham mengenai seminar online pada saat mengikuti seminar online
 Dosen dan pengelola program studi tidak ada atau kurang terlibat
 Kualitas IT lokal sudah bagus namun koneksi 6 PT belum optimal sehingga perlu










perbaikan
Jumlah mahasiswa yang hadir 75%namun setelah makan siang turun menjadi 40%
Presentasi dan power point masih dalam bahasa Indonesia.
Kualitas power point sudah bagus
Kualitas makalah belum dievaluasi
Persiapan panitia lokal belum optimal.
Tanya jawab online belum ada, tanya jawab tatap muka bagus
Mahasiswa yang membawa laptop 25%
Akomodasi dari DAA untuk peserta dan petugas seminar bagus (2x snack dan makan
siang)

Laporan Seminar Fast Track UNDIP
 Persiapan mahasiwa belum optimal, namun antusiasme mahasiswa sangat tinggi

 Mahasiswa baru paham seminar online ketika mengikuti seminar online
 Sebagian dosen mengikuti seminar online dan pengelola program studi di Universitas












Diponegoro berperan aktif dalam seminar online tersebut.
Kualitas IT lokal cukup baik, namun koneksi antar 6 PT belum optimal sehingga perlu
perbaikan
Jumlah mahasiswa yang hadir sekitar 80 % baik ketika pagi hari maupun sesudah jam
makan siang
Presentasi dan Power Point sudah dalam bahasa Inggris
Kualitas Power Point sudah bagus
Kualitas makalah belum dievaluasi
Persiapan panitia lokal sudah optimal (Pengelola Program Fast Track UNDIP) sudah
optimal dan terlibat aktif selama kegiatan berlangsung
Tanya jawab online belum ada, tanya jawab tatap muka sudah ada
Hanya sedikit mahasiswa yang membawa laptop
Akomodasi selama kegiatan seminar dari Pengelola Fast Track di UNDIP sudah bagus

Laporan Seminar Fast Track UI
 Persiapan mahasiwa belum optimal

 Mahasiswa baru paham seminar online ketika mengikuti seminar online
 Tidak ada dosen yang mengikuti kegiatan seminar online. Pengelola program studi












kurang aktif terlibat selama kegiatan seminar online berlangsung
Kualitas IT lokal sangat baik, namun koneksi antar 6 PT belum optimal sehingga perlu
perbaikan
Jumlah mahasiswa yang hadir sekitar 25 % dan sisa 10% setelah jam makan siang
Presentasi dan Power Point dalam bahasa Indonesia
Kualitas Power Point sudah bagus
Kualitas makalah belum dievaluasi
Persiapan panitia lokal (Pengelola Program Fast Track UI) sudah optimal dan terlibat
aktif selama kegiatan berlangsung
Tanya jawab online belum ada, tanya jawab tatap muka sudah ada
Hanya sedikit mahasiswa yang membawa laptop
Akomodasi selama kegiatan seminar dari Pengelola Fast Track di UI sudah bagus

Laporan Seminar Fast Track ITB















Persiapan mahasiwa belum optimal
Mahasiswa baru paham seminar online ketika mengikuti seminar online
Tidak ada dosen yang mengikuti kegiatan seminar online. Pengelola Program studi kurang aktif
terlibat selama kegiatan seminar online berlangsung
Kualitas IT lokal sangat baik, namun koneksi antar 6 PT belum optimal sehingga perlu perbaikan
Jumlah mahasiswa yang hadir sekitar 40%
Presentasi dan Power Point mayoritas dalam bahasa Indonesia, hanya 1 yang menggunakan bahasa
Inggris
Kualitas Power Point sudah bagus
Kualitas makalah belum dievaluasi. Format makalah mengikuti format internasional (bilingual)
Persiapan panitia lokal sudah optimal (Pengelola Program Fast Track ITB) sudah optimal dan kurang
terlibat aktif selama kegiatan berlangsung
Tanya jawab online belum ada, tanya jawab tatap muka sudah ada
Hanya sedikit mahasiswa yang membawa laptop
Akomodasi selama kegiatan seminar dari Pengelola Fast Track di ITB kurang optimal

Saran
















a. Jadwal seminar dan penugasan sudah diumukan 1 bulan sebelum hari H
b. Pengumpulan makalah dan power point paling lambat 1 minggu sebelum hari H
c. Penanggung jawab seminar online meningkatkan komunikasi dengan Pengelola Fast Track di 6 PT
dan juga dengan mahasiswanya
Finalisasi SOP Seminar Online dan menyampaikannya kepada 6 PT
Adanya upaya melibatkan dosen dengan meminta alamat email dosen tiap prodi yang akan presentasi
untuk kemudian akan dibuatkan undangan untuk dosen tersebut untuk menghadiri seminar online
Diadakannya TOT mengenai SMS untuk teknisi/PPS di 6 PT
Persiapan persuratan sedini mungkin dan di dalam surat pemberitahuan seminar online agar
disampaikan bahwa untuk prodi yang terkait dengan seminar online Fast Track untuk dapat
menggeser/memindahkan perkuliahan ke tanggal/hari lain.
Presentasi dan Power Point dalam bahasa Inggris
Power Point mahasiswa sudah tidak ada masalah
Makalah dan Power Point paling lambat dikumpulkan 1 minggu sebelum hari H
Menyampaikan surat kepada panitia lokal/penanggung jawab program Fast Track di 6 PT terkait
dengan kesiapan pelaksanaan seminar online yang mencakup kesiapan jaringan, sdm lokal, ruangan,
kehadiran dosen prodi terkait, moderator dan akomodasi
Mahasiswa disarankan membawa laptop.

