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PANDUAN PENGGUNAAN ZOOM 

Sebelum menggunakan Zoom di PC atau laptop, pastikan perangkat 
anda mendukung untuk melakukan panggilan video. 
Misalkan cek kondisi WebCam dan microphone pada laptop atau bisa 
tambahkan perangkat WebCam serta headset untuk anda yang 
menggunakan PC. 
Berikut adalah langkah-langkah cara memasang aplikasi Zoom : 
Cara Memasang Aplikasi Zoom Cloud Meetings di Laptop atau PC 
Langkah 1 – Unduh Aplikasi Zoom Cloud Meetings for PC 
Pertama anda unduh dan pasang aplikasi Zoom Cloud Meetings for PC 

 
Langkah 2 – Pasang Aplikasi Zoom Cloud Meeting for PC 

 
Pasang aplikasi pada PC atau laptop anda hingga muncul tampilan awal 

seperti gambar pada dibawah ini. Anda bisa langsung “Join Meeting” 
tanpa membuat akun Zoom. 
Di sarankan anda memilih menu “Sign In” untuk membuat akun Zoom 
dan mempermudah anda melakukan rapat online dalam aplikasi ini. 
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Langkah 3 – Buat Akun Zoom 

 
Apabila anda memiliki akun Google aktif anda bisa menggunakan akun 
Zoom yang terhubung dengan email pribadi dengan “Sign In with 

Google”. 
Anda juga bisa memilih opsi lain, misal “Sign In with Facebook” dan 
“Sign In with SSO”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Langkah 4 – Berhasil Masuk Zoom 

 
Tunggu beberapa saat hingga anda dialihkan ke tampilan awal aplikasi 
Zoom. Disini anda bisa memilih opsi Join untuk bergabung dengan 
meeting yang sudah ada. 
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Ada 2 cara untuk bergabung dalam meeting Zoom. Pertama anda bisa 
bergabung apabila anda mendapatkan link undangan untuk bergabung. 
Dan kedua, anda dapat bergabung dengan cara memasukkan Meeting 

ID yang sudah anda dapatkan. 
 

 

(join dengan memasukkan Meeting ID) 
 

(join melalui undangan link) 



4 
 

Langkah 5 – Join Meeting Zoom 

 
Saat anda memilih opsi Join Meeting, maka anda harus memasukkan 
Meeting ID dan nama anda. 
Selain itu ada juga beberapa pengaturan tambahan, misal Do not connect 
to audio untuk mematikan suara dan Turn off my video untuk 
menonaktifkan kamera. Terakhir tinggal klik Join. 

 
Langkah 6 – New Meeting Zoom 
 

Saat anda memilih opsi New Meeting, maka anda akan dialihkan ke 
tampilan seperti berikut. 
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Langkah 7 – Tambahkan Peserta Rapat Online 

 
Anda bisa memilih opsi Invite untuk menambahkan peserta rapat online 

melalui pesan email atau link yang bisa dibagikan kepada teman anda. 
Selain itu, anda juga bisa membagikan Meeting ID dan Password dengan 
klik pada ikon “i” pada pojok kiri atas. 
Langkah 8 – Meeting Online Berhasil 

 

Nah, beginilah tampilan saat anda berhasil dengan ruangan meeting 
dalam aplikasi Zoom 
Untuk keluar atau menyelesaikan meeting, anda tinggal klik opsi End 

Meeting pada bagian pojok kanan bawah. 
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Cara Memasang Aplikasi Zoom Cloud Meetings di HP Android 

dan iPhone 
Langkah 1 – Unduh dan Pasang Aplikasi Zoom Cloud Meetings for 
Android 

 
Pertama kali, anda tinggal unduh aplikasi Zoom for Android yang bisa 
anda dapatkan melalui Playstore. Untuk para pengguna iOS, bisa anda 
dapatkan melalui App Store. 
Langkah 2 – Join Meeting Tanpa Registrasi 

 
Kalau anda hanya sebagai peserta meeting, anda bisa langsung 
mengetuk opsi Join a Meeting untuk ikut rapat online tanpa harus 
mendaftar akun dalam aplikasi Zoom. 
Caranya anda tinggal masukkan Meeting ID dan tampilan nama anda. 
Anda juga bisa mengaktifkan opsi Don't Connect to Audio dan Turn off 

My Video sebelumnya. 
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Langkah 3 - Daftar Akun Zoom 

 
Sementara jika anda hendak membuat pertemuan dalam aplikasi rapat 

online Android yang satu ini, anda mesti mendaftar akun Zoom terlebih 
dulu. 
Anda tinggal ketuk Sign In dan login menggunakan email pribadi, SSO, 
Gmail, atau Facebook. 
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Langkah 4 - Bikin Meeting Online Baru 
 

Jika pendaftaran berhasil, anda otomatis akan login ke halaman utama 

aplikasi Zoom. Untuk membuat meeting baru, anda tinggal ketuk opsi 
New Meeting. 
Lakukan beberapa pengaturan, misal Video On dan Use Personal Meeting 
ID (PMI) kemudian ketuk Start a Meeting untuk memulai pertemuan. 

Langkah 5 – Mulai Meeting dengan Zoom di HP 
Beginilah tampilan saat anda melakukan meeting di Zoom pada HP 
Android dan iOS. Untuk menambahkan partisipan, anda tinggal bagikan 
Meeting ID yang terdapat di bagian atas. 
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Cara Mematikan atau Mute Mic di Zoom 

 
Ada kalanya saat melakukan online meeting, anda ingin mematikan mic 
yang terpasang di aplikasi. Anda hanya akan menyalakan mic jika 
diminta oleh moderator atau peserta rapat untuk berbicara. Bagaimana 
cara mematikan atau mute microphone di Zoom? Berikut ulasannya. 
Cara Mematikan atau Mute Mic Zoom di PC atau Laptop 

 
Langkah 1 – Mulai Meeting dengan Zoom di HP 

 
Perhatikan taskbar anda, nantinya anda bakal menemukan simbol Zoom 
di sana. 
Yang perlu anda lakukan sangat simpel. Silakan klik kanan simbol Zoom 
tersebut, lalu klik Settings. 
Langkah 2 – Matikan Pengaturan Mikrofon 

 
Setelah itu, klik Audio untuk menuju pada pengaturan mikrofon dan 
suara pada Zoom. 
Silakan beri tanda centang pada opsi Always mute microphone when 
joining meeting. Mikrofon secara otomatis bakal ter-mute saat bergabung 
dalam sebuah meeting. 
Bagaimana jika ingin menyalakannya lagi? Mudah! Saat ada di live 
meeting, anda akan melihat opsi mikrofon, video, dan sebagainya di 
layar bawah. Klik tombol Mikrofon untuk menyalakannya. 
Tambahan : Cara Mematikan Mic di Zoom PC atau Laptop 

 
Kalau ingin mematikan video, masuklah pada opsi Video di aplikasi 
Zoom. 
Silakan beri tanda centang pada opsi Turn off my video when joining 
meeting. Videomu secara otomatis bakal mati saat bergabung dalam 
sebuah meeting. 
Gimana kalau ingin menyalakannya lagi? Mudah! Saat ada di live 
meeting, anda akan melihat opsi mikrofon, video, dan sebagainya di 
layar bawah. Klik simbol Video untuk menyalakannya.
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Cara Mematikan atau Mute Mic Zoom di HP Android atau iPhone 
 

Langkah 1 – Buka Settings > Meetings 

Silakan masuk ke akun Zoom mu di HP Android ataupun iPhone. 
Yang perlu anda lakukan sangat simpel. Silakan tap opsi Settings di 
panel bawah kanan, lalu klik Meetings. 
 

Langkah 2 – Matikan Mikrofon 
Setelah itu, matikan opsi Always Mute My Microphone. 
Selesai! Mikrofon secara otomatis bakal ter-mute saat bergabung dalam 
sebuah meeting. 
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Tambahan : Cara Mematikan Video di Zoom HP Android dan iPhone 

 
Sama seperti panduan di atas, di bawah opsi Microphone, ada opsi untuk 

Video. 
Setelah itu, matikan opsi Always Turn Off My Video. 
Video cameramu secara otomatis bakal mati saat bergabung dalam 
sebuah meeting. 
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