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PANDUAN INSTALASI ZOOM 

I. Instalasi pada PC/Laptop (Pastikan Memiliki Kamera) 

a. Buka Browser pada Laptop atau Komputer lalu ketik alamat: https://zoom.us 

 
Gambar 1. Tampilan awal halaman website zoom 

 

b. Klik pada bagian kanan atas SIGN UP IT’S FREE , lalu akan muncul tampilan 

seperti gambar 2. Pada halaman Sign Up Free, isikan alamat email pada kotak 

isian dibawah tulisan Your work email address. Lalu isikan dengan alamat email 

umsida. Pada contoh alamat email yang diisikan adalah 

(emailanda@umsida.ac.id) atau anda bisa klik sign in with Google. 

 

Gambar 2. Tampilan Halaman Sign Up Free 

c. Setelah mengisi alamat email pada kotak isian , lalu klik kotak Sign UP, dan akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 3 yang menampilkan pesan bahwa ZOOM 

telah mengirim email ke alamat email yang telah kita inputkan. 

mailto:emailanda@umsida.ac.id


 
Gambar 3. Tampilan konfirmasi telah mengisi alamat email 

 

d. Log in ke akun email yang telah diinputkan, periksa di Inbox, ada email dari ZOOM 

seperti tampilan pada gambar 4. 

 

e. Buka email dari zoom lalu klik kotak bertuliskan Activate Account 

 



 

f. Ketika kotak Activate Account di klik  maka akan muncul tampilan berikut: 

 
 

g. Isi kotak-kotak kosong sesuai dengan yang diminta yakni First Name, Last Name, 

Password dan Confirm Password. Khusus untuk Password, perhatikan aturan dan 

syarat yang tertulis. 

h. Setelah selesi mengisi dengan benar, lalu klik tombol Continue, lalu akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut. 

 
 

i. Klik skip this step saja, kemudian akan tampil halaman berikut 

 



https://zoom.us/j/8738154502 adalah alamat ruang rapat/kelas online kita, 

simpan alamat tersebut. Untuk melengkapi profil kita, silahkan klik menu Go to My 

Account(optional saja) 

 

j. Sekarang untuk download dan install aplikasi zoom pada pc/laptop kita, silahkan 

klik Start Meeting Now  

 

k. Download dan lakukan instalasi zoom. 

 

 
 

l. Setelah proses instalasi selesai maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 

dibawah ini. Ketika tampilan tersebut muncul berarti kita telah sukses meng-install 

ZOOM pada laptop/komputer kita. Klik join with Computer Audio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/8738154502


PANDUAN UNTUK HOST/KETUA PENGUJI 

 

1. Buka aplikasi zoom pada laptop anda, tampilan awal zoom adalah sebagai berikut: 

 
2. Klik sign in, lalu masukkan email dan password anda seperti pada waktu instalasi 

diatas. Lalu klik Sign In 

 

 
3. Setelah sign in maka akan muncul halaman utama zoom berikut: 

 
4. Klik New Meeting untuk memulai sidang, jika tampil halaman berikut, klik Join 

with Computer Audio 



 
 

5. Untuk mengundang partisipan, klik menu Invite yang ada di bawah, maka akan 

tampil halaman berikut: 

 
 

Anda bisa mengundang dengan cara klik pada daftar nama yang ada atau anda 

share kode meeting seperti yang tertulis di bagian atas halaman dan meeting 

password yang ada di bagian bawah, pada contoh gambar diatas, kode join 

meeting adalah 714 289 024 dan passwordnya adalah 612216  

 

Pada halaman ini kita bisa share layar laptop kita untuk presentasi ppt, melakukan 

chat dan merekam. 

6. Untuk mengakhiri meeting klik End Meeting yang ada di pojok kanan bawah 



PANDUAN UNTUK MAHASISWA DAN PENGUJI 

 

1. Buka aplikasi zoom pada laptop anda, tampilan awal zoom adalah sebagai berikut: 

 

 

2. Klik Join Meeting lalu masukkan kode meeting yang di share oleh host/ketua 

penguji. 

 
3. Kemudian masukkan password yang di share oleh host/ketua penguji, setelah itu 

klik Join Meeting 

 
 

4. Setelah itu akan tampil halaman berikut, 



 
 

5. Untuk mahasiswa yang akan mempresentasikan slide presentasinya, silahkan 

klik menu share screen yang ada di bagian bawah 

6. Pilih aplikasi yang ada di laptop anda dalam hal ini silde ppt anda 

 
Kemudian klik share 

 

7. Untuk mengakhiri sharing ppt, klik stop share yang ada di bagian atas. 



 
 

8. Untuk mengakhiri baik mahasiswa maupun penguji klik end meeting yang ada di 

bagian bawah. 

 

 

 

 


