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SPESIFIKASI MINIMAL PC/LAPTOP 
UNTUK EASYWORSHIP 

EasyWorship dapat digunakan pada operasi sistim Windows 98, SE, ME, 2000, XP and Vista, 7. 
Namun demikian agar dapat menggunakan fasilitas yang disediakan secara maksimal, perlu diberi 
hardware tambahan berupa vga dual view dan video capture card, serta dvd dan koneksi internet 
(seandainya ingin browsing atau pun menampilkan youtube secara langsung ke tampilan lcd projector 
untuk jemaat). Dibawah ini spesifikasi  minimal PC/Laptop yang diperlukan untuk menjalankan 
program Easyworship. 

- Processor  Pentium IV 1,7 Ghz 

- Memori 512 MB RAM 

- Harddisk free space 500 MB 

- Harddisk 7200 RPM 

- VGA card dual view 

- DVD rom (optional) , fungsinya untuk memutar kaset dvd. 

- Capture card 

- Codec yang terbaru. 

Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan laptop yang tidak mempunyai capture card (buat 
background feed/live cam), sebab tidak seperti PC yang bisa ditambah capture card hanya dengan 
memasang pada slot pci; laptop tidak bisa. Saya memberikan solusi, yaitu menyediakan hardware 
tambahan berupa capture card dalam bentuk usb… yakni Easycap atau USB TV stick  Jadi tinggal 
mencolokkan pada laptop dan dihubungkan dengan handycam, maka sudah dapat memakai fasilitas 
feed pada Easyworship. Oya … alat ini penggunaannya juga bisa dipakai pada PC. Perlu diperhatikan 
bahwa tidak semua capture card kompatibel dengan Easyworship.  

 

PENGANTAR PROGRAM EASYWORSHIP 
Easyworship [EW] adalah sebuah program penampil syair lagu untuk keperluan kebaktian. Ada tiga 
komponen yang paling penting dalam EW, yaitu syair [teks], gambar [image] dan video. Ketiganya 
disimpan di dalam database EW. Dengan memiliki database yang lengkap, maka tampilan EW dapat 
dibuat dengan mudah dan cepat karena cukup memilih dan mengurutkan syair lagu yang sudah 
tersimpan dalam database. Urut-urutan lagu ini disebut schedulle. 

Keunikan EW yang lain adalah penggunaan sistem monitor ganda yang berbeda. Hal ini berbeda 
dengan Powerpoint. Ketika menggunakan powerpoint, kita akan melihat bahwa tampilan yang ada di 
layar komputer operator sama persis dengan tampilan layar proyeksi. Akan tetapi, di dalam EW, 
tampilan layar komputer operator berbeda dengan layar proyeksi. Layar komputer operator 
menampilkan berbagai control panel untuk mengatur tampilan, sementara layar proyeksi hanya 
menampilkan hasil dari pengaturan tampilan tersebut. 
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MEMULAI  EW 2009 
 

Instal dulu program EW 2009 ke komputer/laptop. Ikutin semua prosesnya, dan program ini 
adalah program berbayar dan tidak gratis. Anda hanya memiliki waktu 30 hari (trial version) 
untuk mengaktifkannya anda harus terhubung ke internet dan mengunjungi wesite EW. 
Namun anda akan dikenakan biaya yang tidak murah (cukup mahal) ratusan ribu. Di sini kita 
tidak berbicara tentang harganya, tanyakan saja pada pengajar anda bagaimana cara 
mendapat versi fullnya.  
 
Cara pertama untuk menjalankan EW 2009 adalah dengan double klik icon Ew2009. 
Cara kedua: Start > All Program > Easy Worship > Easy Worship 2009 

 
 
 
Tampilan EW2009 setelah dibuka: terlebih dahulu kita mengenal menu-menu yang terdapat di dalam 
EW2009 seperti gambar di bawah ini:  

 

ANTAR MUKA EWS/INTERFACE 
 

Saat menggunakan EW, maka kita akan melihat tampilan layar sebagai berikut: 
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Toolbar: adalah alat-alat dasar yang dimiliki oleh EW. Berikut ini toolbar yang perlu diketahui oleh 
operator: 

New: Untuk membuat schedulle baru 

Open: Untuk membuka dokumen schedulle yang sudah dibuat 

Save: Untuk menyimpan schedule 

New Song: Membuat lirik/syair baru 

Edit Song: Mengubah lirik/syair yang sudah dibuat. 

Schedulle: adalah urut-urutan lagu yang akan ditampilkan 

Preview: Jika Anda mengklik salah satu lagu pada schedulle, maka lagu tersebut akan ditampilkan 
pada layar pratayang [preview] di bagian tengah. Ada dua bagian. Bagian atas menampilkan syair 
secara keseluruhan, biasanya terdiri dari beberapa bait dan refrein. Jika Anda mengeklik salah satu bait, 
maka akan ditampilkan pada layar di bawahnya, lengkap dengan backgroundnya. 

Tombol tayang: Lagu yang ada di layar preview belum dapat dilihat di layar proyeksi. Supaya bisa 
dilihat oleh jemaat, maka Anda harus mengeklik tombol “Go Live.” Pada saat itu, isi syair tersebut 
akan ditampilkan pada layar tayang [Output View] yang ada di sebelah kanan. 

Output View: adalah layar yang menampilkan syair lagu yang sedang dilihat oleh jemaat. Layar ini 
mirip sekali dengan Preview. Pada bagian atas, ditampilkan syair lagu secara keseleuruhan yang dibagi 
dalam beberapa bait dan refrein. Jika Anda mengeklik bait tertentu, maka hasilnya akan ditampilkan 
pada layar di bawahnya, lengkap dengan background. Berbeda dengan preview, pada layar output ini 
tampilan syair lagu dan backgroundnya akan dapat dilihat oleh jemaat. 

Clear: Tombol untuk menghilangkan lirik lagu. 

Black: Tombol untuk menampilkan layar hitam 

Logo: Tombol untuk menampilkan logo 

 

CARA MENGATUR TAMPILAN MONITOR DUAL VIEW 
Kali ini saya akan menuliskan cara mengatur tampilan monitor dual view. Bagi rekan-rekan yang 
belum familiar dengan istilah dual view saya akan jelaskan. Tampilan monitor dual view artinya dari 
cpu output vga dibagi menjadi 2, yakni 1 output menuju ke monitor operator easyworship dan output 
kedua menuju monitor/lcd projector yang akan ditampilkan ke jemaat.   
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Namun demikian cpu harus mempunyai vga dual view. 

Untuk gambar diatas card vga dual view hanya bisa digunakan untuk desktop PC … sementara untuk 
laptop tidak bisa.. Tetapi jangan takut …. bila laptop rekan-rekan ada yang belum support untuk 
tampilan dual view … penambahan alat tersebut dapat menggunakan usb display adapter…. tinggal 
colokkan pada port usb … maka rekan-rekan bisa memakai laptop tersebut untuk tampilan dual view 
…. dibawah ini adalah gambar usb display adapter: 

 

 

 

 

 
Ada dua langkah yang harus kita lakukan untuk mengatur tampilan dual view: 

- Mengatur/mengaktifkan extended monitor pada cpu. 

- Mengatur/mengaktifkan secondary monitor pada program Easyworship. 

Mengatur/mengaktifkan extended monitor pada cpu. 

1. Klik kanan pada desktop. 

2. Muncul dialog box, pilih Properties 

3. Pilih dan klik Settings 
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4. Pilih dan klik monitor 2 dan centang “extended…” 

(jika belum muncul gambar monitor 2… berarti monitor ke 2 belum terdeteksi..jadi periksa 
perkabelannya. Tancapkan semua kabel kedua monitor pada vga, dan nyalakan lcd projector terlebih 
dahulu sebelum menyalakan cpu) 

5. Klik ok. 

 

Mengatur/mengaktifkan secondary monitor pada program Easyworship. 

1. Buka Easyworship. 

2. Pilih dan klik Live pada toolsbar. 

 

3. Pilih Option, akan muncul dialog box 



6 
 

 

4. Pada Output Monitor pilih Secondary Monitor 

5. Klik Ok. 

6. Selesai. 

CARA MENAMBAHKAN FILE POWERPOINT 

1. Pada  Schedule area, klik ikon PowerPoint .  

 

2. Tentukan file PowerPoint yang akan ditambahkan.  
3. Klik Open. 

CARA MENAMPILKAN VIDEO YOUTUBE 
Salah satu kelebihan Easyworship yakni adanya fasilitas online. Kita bisa langsung browsing didalam 
Easyworship secara langsung, tanpa harus masuk ke browser lain seperti firefox, opera, internet 
explorer maupun google chrome. Namun sekali lagi komputer tentu harus terkoneksi dengan internet 
baik melalui kabel LAN maupun WIFI. 

Dibawah ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menampilkan video youtube secara 
live ke layar lcd projector (full screen): 

- Klik Online 

- Klik Web 

- Pada address bar ketikkan http://www.youtube.com, selanjutnya enter 
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- Pilihlah video yang akan ditampilkan 

- Saat video mulai tampil klik Schedule 

- Akan muncul peringatan “Would you like EasyWorship to automatically display this video full screen 
when you go live?” 

- Bila peringatan diatas tidak muncul, hal ini berarti video tersebut tidak dapat ditampilkan secara full 
screen 

- Selanjutnya klik Ok 

 

 

CARA MENAMBAHKAN BACKGROUND 
EasyWorship memberikan fasilitas untuk menambahkan background pada lagu dan teks alkitab.. 
Backgrounds dapat berupa gradients, warna, image/foto, videos, or live kamera. Penambahan 
background dapat berupa satu file ataupun multi files. Klik background option 

 

Kemudian add/add multiple. 

1.Penambahan Backgound Warna: 
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Pilih warna kemudian klik OK. 

2. Selanjutnya lakukan langkah yang sama bila menginginkan menambah background gradien atau 
image atau video atau feed (live kamera) 

 

CARA MENAMBAHKAN LAGU PADA DATABASE 

1. Klik  New Song icon  di  toolbar. 
2. New Song dialog box akan muncul. 

 

 

MENGETIK LAGU: 

1. Beri judul lagu pada  kotak Title. 
2. Tentukan jenis font, ukuran dan warnanya. 
3. Ketiklah lirik lagu pada kotak yang tersedia. 
4. Tentukanlah background teks. 
5. Aturlah penempatan teks yang ingin ditampilkan pada layar. 
6. Klik ok. 
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CARA MENGGUNAKAN FEED/LIVE CAM/HANDYCAM 

Program Easyworship adalah sebuah program yang lumayan bagus untuk digunakan 
dalam Ibadah. Salah satu dari begitu banyak keunggulan program ini adalah menampilkan Video 
Camera/Handycam secara live dan bersamaan dengan teks lagu yang dinyanyikan saat itu juga. Lain 
kata, hasil live Handycam menjadi background teks lagu atau Alkitab. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah laptop atau pc sudah diberi tambahan hardware berupa video 
capture (saya menyediakan yang berbentuk usb stick, yakni easycap atau usb tv stick) atau bisa berupa 
tv tuner internal.Hardware diatas harus telah terinstal. Selanjutnya hubungkan handycam dengan video 
capture . 

Kemudian setting Program Easyworship, seperti langkah dibawah ini: 

1. Klik menu “Videos”, kemudian klik “Feeds” 

 

2. Lalu klik “Add”. 

3. Akan muncul sebuah menu Feed.  Ketikkan Nama 
Perangkat Video, pilih dan beri nama. Klik ok. 

4. Kamera live siap digunakan. Untuk menggunakan pilihlah background berupa feed. 
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CARA MENAMBAHKAN ALKITAB BAHASA INDONESIA 
Cara menambah alkitab bahasa Indonesia: 

1. buka easyworship 
2. Klik pada toolbar “Scriptures” (Sebelah kiri, dibawah schedule) 
3. Pada bagian bawah terdapat kumpulan versi alkitab (ASV,HCSB, dll), klik tanda panah ke 

bawah 

 

4. Klik install bible from disk 

 
5.  Cari letak file tb.ewb dan klik 

 

6. Selesai 

 

 

 

 


