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PENDAHULUAN
Pelaksanaan seminar gratis dengan tema “Berkreasi Dengan Animasi Komputer” tanggal 8
Nopember 2003 telah selesai dilaksanakan dengan sukses. Dibutuhkan semangat yang
tinggi dan dukungan yang penuh dari semua pihak yang membantu sehingga acara seminar
dimaksud dapat berjalan sesuai jadwal dan dihadiri oleh lebih dari 400 orang.
Pelaksanaan seminar dapat berjalan dengan baik karena selain dipenuhi dengan semangat
juang yang tinggi juga dukungan total dari Romi Satria Wahono, Tim kreatif Webmedia
Center dan teman-teman pengurus Ilmukomputer Medan dan para pembicara animator
Medan yang professional dan mau tidak dibayar sepeserpun. (salut atas semangat dan
dedikasi semua pihak yang turut membesarkan hati untuk mengatakan,”Masih ada makan
siang yang gratis”).
Buku kecil ini berjudul ” Panduan Mengadakan Seminar Gratis: Studi Kasus Seminar
Gratis Animasi Komputer” disusun dengan tujuan menjadi referensi teman-teman
seperjuangan yang berkeinginan mengadakan acara yang sama di daerah-daerah tanah air
lainnya. Buku ini menjadi referensi karena kami yakin teman-teman memiliki pengalaman
yang lebih dan dapat melakukan acara serupa dengan tingkat keberhasilan yang lebih dari
apa yang telah kami lakukan.
Banyak ide dan saran yang masuk ke kami dalam pelaksanaan seminar animasi ini dan
semuanya ini untuk menambah ilmu dan pengalaman bagi kami dan kita semua. Sebagai
catatan ringan adalah mari kita berbuat dengan motto ”Just Do It” dan melakukan apa yang
sudah direncanakan dengan disiplin dan hati yang tulus. Sekali lagi selamat membaca buku
kecil ini semoga berguna untuk kita semua.

Medan, 9 Desember 2003

Eko Purwanto, ST
epurwanto@webmediacenter.com
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PUBLIKASI SEMINAR
1. Menyebarkan informasi via Milist-Milist di Tanah Air (Mas Romi,
Zul)
# Mohon maaf apabila email serupa anda terima dari
berbagai milis
# yang anda ikuti
Rekan-rekan sekalian,
Setelah mencoba mengembangkan situs yang memuat materi kuliah gratis,
konsultasi online gratis, ISO image dan CD gratis, dan juga membentuk
komunitas
milis
yang
sekarang
membernya
sudah
lebih
dari
1600,
IlmuKomputer.Com ingin mencoba bergerak dalam kegiatan lain. Tentu saja
tetap dalam mainframe perjoeangan IlmuKomputer.Com yaitu dalam usaha
meningkatkan "pendidikan IT untuk anak negeri".
Kegiatan yang akan kami garap adalah Seminar Gratis IlmuKomputer.Com.
Rencananya kedepannya kegiatan ini akan diselenggarakan di berbagai wilayah
di tanah air. Sambil kita berusaha untuk menyusun dan mengembangkan suatu
mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan, sehingga memungkinkan
seminar diadakan secara gratis (ataupun murah) di berbagai wilayah di tanah
air. Saat ini kami mengambil pilot project Seminar Gratis IlmuKomputer.Com
dalam tema Animasi, yang akan kami adakan di Medan, tepatnya di Gelanggang
Mahasiswa USU Medan, pada tanggal 8 Nopember 2003.
Pada seminar gratis kali ini IlmuKomputer.Com mendapat partner besar
perjoeangan yaitu rekan-rekan dari WebMediaCenter yang selama ini cukup
aktif
dalam
usaha-usaha
pencerahan
IT
di
Medan.
WebMediaCenter
(http://www.webmediacenter.com) yang dikomandani oleh rekan Eko Purwanto
akan menjadi host dari kegiatan Seminar di Medan ini.
Insya Allah seandainya evaluasi penyelenggaraan seminar ini positif, kami
akan mencoba susun know-how, sistem pencarian sponsor, proposal-ing, dsb dan
akan kita share ke rekan-rekan sekalian melalui komunitas IlmuKomputer.Com.
Sehingga
rekan-rekan
semua
dapat
membuat
serial
seminar
gratis
IlmuKomputer.Com di berbagai wilayah dan pelosok republik dalam berbagai
tema dalam ruang lingkup ilmu komputer dan IT. Informasi dan form
pendaftaran Seminar Gratis IlmuKomputer.Com dalam tema Animasi sudah kita
letakkan di: http://ilmukomputer.com. Silakan dikabarkan ke teman-teman yang
membutuhkan. Pada seminar kali ini akan disemarakkan juga oleh siaran live
oleh beberapa Radio FM ternama di Medan. Disamping seminarnya yang gratis,
rekan-rekan yang berkesempatan hadir dan mengikuti seminar akan mendapatkan
berbagai hadiah gratis dari IlmuKomputer.Com. Ada CD IlmuKomputer.Com versi
terbaru, Sertifikat Seminar,Buku Materi Animasi yang digunakan dalam Seminar,
juga kesempatan berkenalan dg aktivis IlmuKomputer.com di Medan, dsb.
Mudah-mudahan rekan-rekan di Medan dan sekitarnya bisa memanfaatkan acara
ini sebaik-baiknya.
Regards,
----Romi Satria Wahono
Koordinator Umum IlmuKomputer.Com
http://romisatriawahono.net
http://ilmukomputer.com
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2. Publikasi Melalui internet dengan membuat images seminar animasi
dipasang di www.ilmukomputer.com dan www.webmediacenter.com

Images di atas dapat diklik dan para pengunjung dapat mendaftarkan diri di seminar gratis
ini :
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3.

Melalui jingle radio QFM dan StarFM Medan yang disiarkan 5 x
sehari seminggu sebelum acara dimulai.

4.

Penyebaran Spanduk sebanyak 3 buah di lingkungan USU dan
Webmedia Training Center Medan.

5. Melalui koran Harian Medan Bisnis, Minggu 2 Nopember 2003
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Melalui Detik.com atas bantuan mas Romi dan mas Wicak dari
Detik.com

6.

http://www.detikinet.com/net/2003/10/21/20031021-121014.shtml

7. FORM PENDAFTARAN PESERTA

NB: Tanda Bukti ini wajib dibawa pada saat seminar.

Nama : ...............................................
Alamat : ……………………………….

Medan, 8 Nopember 2003

TANDA BUKTI PESERTA
SEMINAR ANIMASI

SEMINAR ANIMASI

RATIS ::

Untuk kemajuan anak negeri
“Berkreasi Dengan Animasi Komputer”
Segera Mendaftar
Tempat Terbatas

Medan 8 Nopember 2003
Gelanggang Mahasiswa USU Jam 09.00-15.30
Acara :
- Pengenalan Animasi dan pemutaran Animasi 3D (3Dmax) 09.00-12.00
Anditya, ST dan Aditya ST (Professional Animasi Medan)
- Demo Membuat kartun Animasi dengan Macromedia Flash MX
Eko Purwanto, ST dan Webmedia Creative Animation Team

Nama
: ..................................................................................................................
Alamat
: ..................................................................................................................
Telp / HP
: ..................................................................................................................
Email
: ..................................................................................................................
yelenggara:
Webmedia
dan Ilmukomputer.com
Status
: .....................
Universitas: ………………………..Kantor : ............................................
NB: Formulir ini harus dilengkapi dengan fotocopy KTP,
KTM atau tanda pengenal lainnya.
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PROPOSAL SEMINAR ANIMASI
Berikut contoh proposal seminar animasi: (untuk versi lengkap bisa di download
dalam file terpisah):

Proposal Seminar
Animasi Komputer

Berkreasi Dengan Animasi Komputer
:: Gratis Untuk Kemajuan Anak Negeri ::
Pendahuluan

Animasi mulai dikenal secara luas sejak populernya media televisi yang dapat menyajikan
gambar bergerak hasil rekaman kegiatan makhluk hidup, manusia atau hewan.
Dibandingkan dengan gambar foto yang diam atau tidak bergerak animasi lebih disukai
karena dapat membangkitkan antusiasme dan emosi penonton. Hampir semua media
seperti televisi, film, komputer sudah menggunakan teknik-teknik animasi.
Prospek animasi di Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk berkembang, karena
animasi adalah informasi kreatif yang sangat banyak membutuhkan tenaga kerja dan
tentunya hal ini bukan masalah buat Indonesia. Selain itu keragaman dan kekayaan budaya
Indonesia sebagai nilai tambah untuk diangkat sebagai cerita animasi.

Nama Dan Tema Acara
Kegiatan ini bernama Seminar Animasi Komputer. Dan diadakan satu hari dengan
tema “Berkreasi dengan animasi komputer“ :: Gratis Untuk Kemajuan Anak Negeri ::
Dst....................
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DOKUMENTASI SURAT
Pada saat pendaftaran seminar peserta diperbolehkan mendaftar langsung di internet
ataupun mendaftar di tempat-tempat yang telah ditentukan.
SURAT KEPADA CALON TEMPAT PENDAFTARAN

Nomor
Lampiran
Hal

: 02/SMNR/X/2003
:: Informasi Pendaftaran Seminar

Medan, 31 Oktober 2003

Kepada Yth.
Pimpinan GO Net
Di
Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pembicaraan lisan dengan staf perusahaan Bapak mengenai kerjasama sebagai tempat
pendaftaran Seminar Animasi “Berkreasi dengan animasi komputer” :: Gratis untuk kemajuan anak negeri ::
yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Sabtu, 8 Nopember 2003
: 09.00 – 15.30 Wib
: Gedung Gelanggang Mahasiswa USU

Dengan ini kami memberikan formulir pendaftaran seminar yang berjumlah 50 lembar, syarat peserta adalah
melampirkan fotocopy Kartu pelajar, KTM atau KTP. Selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2003 kami akan
memberikan informasi peserta yang dapat mengikuti seminar (dalam bentuk print out) dengan pertimbangan
“First apply, first serve dan kelengkapan persyaratan”. Sebagai kompensasi bantuan perusahaan Bapak, maka
informasi mengenai perusahaan Bapak akan kami ikut sertakan sebagai sponsor dalam acara seminar.
Demikianlah surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Panitia Penyelenggara
Seminar Animasi Komputer
Webmedia & IlmuKomputer.Com

Eko Purwanto, ST
Ketua Pelaksana

Panduan Mengadakan Seminar Gratis
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SURAT KEPADA CALON SPONSOR

Nomor
Lampiran
Hal

: 01/SMNR/X/2003
: 1 (satu) exp. proposal
: Permohonan Kerjasama Sponsorship

Medan, 13 Oktober 2003

Kepada Yth.
PT.XXX
Di
Medan

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar Animasi “Berkreasi Dengan Animasi Komputer” ::
Gratis untuk kemajuan anak negeri :: yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Sabtu, 8 Nopember 2003
: 09.00 – 15.30 Wib
: Gedung Gelanggang Mahasiswa USU

Dengan ini kami mengajukan permohonan agar perusahaan Bapak/Ibu dapat berpartisipasi menjadi sponsor
dalam acara seminar di atas. Adapun tujuan utama kami “menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke
dunia animasi yang mampu menghasilkan sebuah industri yang dikerjakan secara profesional dengan daya
jangkau internasional”.
Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan perusahaan Bapak ikut berpartisipasi
dalam acara seminar ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Panitia Penyelenggara
Seminar Animasi Komputer
Webmedia & IlmuKomputer.Com

Eko Purwanto, ST
Ketua Pelaksana
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PERSIAPAN SEMINAR ANIMASI
DRAFT ACARA
Sabtu 8 Nopember 2003
09.00 – 09.15
09.15 – 10.15
10.15 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 -13.30
13.30 – 15.30

15.30 – 16.00

Pembukaan : Seluruh peserta menyanyikan: Indonesia Raya
Seminar “Pengenalan Animasi : Dasar-dasar dan
pengembangan animasi” oleh Anditya, ST
Demo Animasi 3D dengan 3Dmax
pembicara : Aditya, ST
Demo Produk
Istirahat – Sholat
Membuat kartun animasi dengan Macromedia Flash MX.
“Demo pembuatan kartun –Live-“
Oleh Eko Purwanto, ST dan Webmedia Animation Team.
Lucky Draw

RENCANA PANITIA
Jum’at 7 Nopember 2003
1. Gladi resik kegiatan seminar
2. Mempersiapakan meja dan peralatan lainnya.

Pada saat acara:
1. KISS FM Group menyediakan mobil box yang akan merelay secara langsung acara
seminar.
2. Penerbit buku diberi kesempatan untuk membuka stand: beberapa penerbit buku yang
diharapkan dapat bekerja sama adalah:
Gramedia, Penerbit Andi, Toko buku Wali Songo, Salemba Infotek, Majalah Neotek,
Majalah InfoLinux
3. LCD Projector dipersiapan tiga buah yang dipasang di bagian kanan, kiri dan tengah
ruangan. Dipinjam dari : Telkom, Diklat Keuangan, Pelindo, Indosat
4. Operator telelpon GSM, atau CDMA diharapkan berpartisipasi dalam menjual produk
seperti kartu pra bayar ataupun produk lainnya.
5. Dipersiapkan indoor arsitektur untuk ruangan seminar.
6. Memperbanyak CD ILMUKOMPUTER.COM untuk dibagikan kepada peserta seminar.

Panduan Mengadakan Seminar Gratis
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DOKUMEN PROMOSI
Digunakan untuk keperluan promosi dan publikasi jika dibutuhkan misal untuk radio,
wartawan dan lainnya.

Animasi Komputer
Berkreasi Dengan Animasi Komputer
:: Gratis Untuk Kemajuan Anak Negeri ::
Waktu Dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal

:

Sabtu, 8 November 2003.

Waktu

:

09.00 s/d 13.30 Wib

Tempat

:

Gelanggang Mahasiswa USU

Materi seminar:
1.

Pengenalan Animasi Komputer & Proses Pembuatan Animasi 3 Dimensi
(3Dmax Studio)
Jam 09.00-11.30 WIB Pembicara: Anditya ST. Ars (Profesional Animasi)
Alumni UGM Arsitektur dan Aditya, ST (Professional Animasi)

2.

Demo Pembuatan Animasi Kartun dengan Macromedia Flash Mx
Jam 11.30-13.30 WIB Pembicara: Eko Purwanto ST (Profesional Animasi)
Dengan Webmedia Creative Animation Team.

3.

Doorprize

TEMPAT PENDAFTARAN:
WEBMEDIA Training Center
Jl. Gatot Subroto Km. 4,7 no. 126 bd Depan BII Tomang Elok Medan
20123 Telp. (061) - 8440195 Fax. (061) - 8466925
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ACARA SEMINAR
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA PANITIA
SEMINAR ANIMASI MEDAN
Assalamualaikum wr.wb
Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak
nikmat seperti kesehatan, kelapangan, kebersamaan dan banyaj nikmat lainnya yang tidak bisa
disebutkan.
Animasi mulai dikenal secara luas sejak populernya media televisi yang dapat menyajikan gambar
bergerak hasil rekaman kegiatan makhluk hidup, manusia atau hewan. Dibandingkan dengan gambar
foto yang diam atau tidak bergerak animasi lebih disukai karena dapat membangkitkan antusiasme dan
emosi penonton. Hampir semua media seperti televisi, film, komputer sudah menggunakan teknik-teknik
animasi.

Prospek animasi di Indonesia khususnya di Medan mempunyai peluang yang besar untuk berkembang,
karena animasi adalah informasi kreatif yang sangat banyak membutuhkan tenaga kerja dan tentunya
hal ini bukan masalah buat Indonesia. Selain itu keragaman dan kekayaan budaya Indonesia sebagai nilai
tambah untuk diangkat sebagai cerita animasi.

Secara geografis Medan memiliki letak strategis yang memungkinkan pemasaran animasi ini bukan saja
di tanah air tetapi juga negeri tetangga. Apalagi banyak program pemerintah yang mendukung
terciptanya kerjasama antar negara tetangga seperti adanya “IMT GT” Indonesia-Malaysia-Thailand
Gold Triangle”, Sister City (Medan, Penang, Guang Dhong) dan lainnya.
Kegiatan ini bernama Seminar Animasi Komputer. Dan diadakan satu hari dengan tema “Berkreasi
dengan animasi komputer“ :: Gratis Untuk Kemajuan Anak Negeri ::

Tujuan
1. Menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke dunia animasi yang mampu menghasilkan
sebuah industri yang dikerjakan secara profesional dengan daya jangkau internasional.
2. Memberikan informasi tentang teknik membuat animasi komputer dengan mudah sehingga
peserta seminar memahami dan tertarik untuk terjun ke dunia animasi.
3. Membentuk Animator Forum di Medan sehingga menjadi ajang dan tempat berkumpulnya para
pecinta, pemula maupun praktisi dalam bidang animasi.
4. Membagikan 500 (lima ratus) keping CD belajar ilmu komputer dari ilmukomputer.com kepada
peserta seminar secara cuma-cuma.
Adapun jumlah peserta seminar ini yang mengikuti seminar berjumlah 500 orang dengan
peserta Pelajar, Mahasiswa 60% dan masyarakat umum 40% (adalah peminat dan pegawai
perusahaan)
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Laporan Panitia
1. Panitia telah membuat persiapan seminar mulai 2 mulan yang lalu, dengan membuka
pendaftaran on line mulai tanggal 11 Oktober 2003 s/d 7 November 2003. Pendaftar on line
yang kami terima berjumlah: 237 orang. Pendaftar langsung yang kami terima sejumlah 260
orang. Sampai hari terakhir pendaftaran masih banyak yang ingin ikut berpartisipasi sehingga
kami menutup pendaftaran tanggal 7 November 2003 jam 2 siang. Atas nama panitia kami
mohon maaf karena keterbatasan tempat.
2. Pendaftaran langsung dilakukan di Webmedia Training Center, Go Net, Yellow Net, Triple G,
Warintek dan BBC. Acara seminar ini telah diulas di berbagai milis di tanah air, detik.com,
Harian Medan Bisnis, Harian Investor Indonesia dan beberapa website.
3. Dalam acara seminar ini kami akan membagikan:
a. CD ilmu computer.com yang akan kami bagikan secara gratis pada akhir acara.
b. Sertifikat seminar animasi yang dapat diambil pada tanggal 15 November 2003 di
Webmedia Training Center
Saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terselenggaranya seminar ini seperti PT. Citra Piranti Tata Utama, Webmedia Training
Center, Dream Arch, Ilmukomputer.kom, Para Pembicara Seminar, Radio Kiss FM, Radio W FM, BBC
Learning Center, Harian Medan Bisnis, Harian Investor Indonesia, Diklat Keuangan I Medan, Balai
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pramuka Gudep ……. USU, dan pihak-pihak lain yang
banyak membantu suksesnya acara ini.
Demikianlah laporan saya aelaku ketua panitia penyelengga seminar animasi.
Assalamu’ alaikum Wr. wb.

Medan, 8 Nopember 2003
Ketua Panitia Seminar Animasi Medan

EKo Purwanto, ST
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