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PANDUAN PENGGUNAAN GOOGLE MEET 

 

Cara menggunakan Google Meet dengan  PC  

Ada 2 cara menggunakan Google Meet dengan PC  

Cara Melalui situs Google Meet 

1. Buka situs https://meet.google.com 

2. Kemudian akan terdapat dua pilihan, yaitu “Start a Meeting” atau 

“Enter meeting code”  lalu tekan Join jika anda sudah memiliki kode 

rapat.  

3. Berikutnya, situs akan meminta izin untuk mengaktifkan kamera dan 

mikrofon laptop atau PC Anda. Setelah diberi izin, Anda sudah bisa 

membuat ruang meeting online dengan menekan opsi “Join Now”. Jika 

Anda ingin melakukan presentasi melalui tampilan layar desktop, bisa 

dengan menekan opsi di sebelahnya yakni “Present”. 
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4. Anda bisa menambahkan peserta meeting baru dengan membagikan 

link video conference dan menggunakan alamat email orang yang 

Anda ingin undang. 

 

Melalui Gmail 

1. Buka Gmail di browser Anda 

2. Di bagian sidebar atau sisi samping, terdapat menu Google Meet yang 

diantaranya “Start a meeting” untuk membuat ruang rapat baru serta 

“Join a meeting” yang berfungsi untuk gabung ke grup rapat. 

 

 

 
3. Setelah memilih salah satu menu tersebut, maka secara otomatis 

Anda akan langsung diarahkan ke situs Google Meet. 
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4. Untuk tahapan selanjutnya kurang lebih sama dengan menggunakan 

Google Meet via situsnya secara langsung. Jadi, Gmail hanya sebagai 

jalan pintas jika Anda malas untuk sekedar membuat situs atau 

website Google Meet. 

 

Cara menggunakan Google Meet di HP 

1. Download aplikasi Google Hangouts Meet di Android atau iOS 

 

2. Setelah itu anda bisa Sign Up 

3. Jika sudah Sign Up, anda bisa langsung melakukan percakapan 

kelompok baik itu group chat maupun video conference. Caranya klik 

ikon (+) di bagian pojok kanan bawah dan pilih ‘New Video Call’ 
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4. Kemudian anda akan diminta untuk menambahkan partisipan chat 

menggunakan nomor HP atau email. Apabila menggunakan nomor HP, 

undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara jika 

menggunakan email, maka undangan akan masuk ke Inbox email. 

Kemudian tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke 

dalam conference itu 

5. Apabila anda adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara 

meeting virtual, anda cukup mengklik link yang dikirim lewat email 

atau SMS. Setelah itu, anda akan secara otomatis bergabung dalam 

video conference tersebut. Selesai. 

 

Note : Perlu diingat bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference 

atau yang tidak memiliki akun G Suite, ketika ingin bergabung, harus 

mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal itu 

untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang 

diselenggarakan. 


