
Panduan Menggunakan ZOOM Cloud Meeting dengan Ponsel 

 

Mengunduh dan Registrasi 

1. Download Alikasi ZOOM Cloud Meeting melalui Play Store untuk ponsel android dan melalui App Store 
untuk ponsel iPhone. 

  

2. Setelah terinstall, buka aplikasinya, lalu klik Sign 
Up terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun. 

 
  



3. Isi email, nama depan dan belakang, serta centang “I agree to the Terms of Service.”, lalu klik Next, email 
untuk verifikasi akan dikirimkan ke email yg didaftarkan. 

  

4. Buka kotak pesan email yang sebelumnya 
didaftarkan, lalu ikuti isi email untuk 
memverifikasi akun. 

 
5. Setelah berhasil memverifikasi akun, kembali ke aplikasi ZOOM lalu klik Sign In, isi kolom email dan 

password sesuai dengan email dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya, lalu klik Sign In untuk masuk 
ke dalam aplikasi. 

  
  



Berikut adalah tampilan aplikasi ZOOM setelah 
berhasil masuk : 

 
 
 

Membuat jadwal meeting  

6. Setelah berhasil masuk, klik Schedule untuk 
membuat jadwal meeting baru 

 
 

  



7. Tentukan judul meeting, tanggal, dan jam waktu 
mulai dan selesai meeting, lalu klik Done 

 
 

8. Akan terbuka jendela email untuk mengirim 
tautan undangan meeting, isi email tujuan 
dengan email dari orang yang ingin anda undang 
untuk ikut meeting, lalu klik Kirim / Send. 

 
  



9. Setelah email terkirim, kembali ke aplikasi ZOOM dan akan ada tampilan jadwal meeting yang akan 
datang di tab Meet & Chat, daftar jadwal meeting juga dapat dilihat dengan di tab Meetings. 

  
 

10. Klik Start pada jadwal meeting yg segera dimulai, lalu klik Start Meeting 

  

  



Berikut adalah tampilan ketika meeting sudah 
dimulai : 

 
 

11. Klik Start Video untuk segera memulai Video Conference 

 
 

  



12. Terdapat berbagai pilihan konten yang dapat 
dibagikan dengan peserta meeting pada tombol 
Share, anda juga dapat mengecek siapa saja 
peserta meeting yang sudah bergabung pada 
tombol Participants. 

 
 

13. Setelah dirasa meeting telah cukup, anda dapat 
menghakhiri meeting dengan klik tombol End di 
pojok kanan atas. 
 
 
 
 
 
Terdapat 2 pilihan, yaitu Leave Meeting untuk 
meninggalkan meeting dan meeting akan tetap 
berlanjut tanpa anda, dan End Meeting untuk 
mengakhiri meeting sepenuhnya. 

  

  



Panduan Menggunakan ZOOM Cloud Meeting dengan Laptop/PC 

 

Buka Google, ketikkan “zoom” sehingga muncul hasil 
pencarian Zoom. 

Pilih pilihan Download,  

Atau bisa juga langsung menuju alamat web : 
https://zoom.us/download  

 

 

 

Klik tombol “Download” pada Zoom Client for Meetings 

 

 

https://zoom.us/download

