
Cara Menjadi Host
Zoom Meetings

Stephanus Christiono E.P
www.maskris.co.id | @maskris_id 

http://www.maskris.co.id/


Hal yang akan 
dipelajari

• Cara Login ke Zoom Meetings

• Meeting Controls

• Share your Screen

• Breakout Rooms

• Live Streaming YouTube



Login Zoom 
Meetings

Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk 
masuk ke Zoom Meetings:

1. Melalui web https://zoom.us

2. Melalui Aplikasi Zoom Client

https://zoom.us/


Meeting 
Controls

Hal mendasar yang harus diketahui oleh 
seorang host pertemuan Zoom adalah
Meeting Controls. 

Banyak hal yang sebenarnya bisa 
dimanfaatkan dan diatur agar pertemuan
zoom yang kita lakukan bisa berjalan dengan 
baik dan lancar tanpa adanya gangguan dari
peserta yang iseng.



Meeting 
Controls

Berikut beberapa hal penting tentang Meeting
Controls yang sebaiknya diketahui oleh seorang Host:

• Mengenali tampilan utama ruang pertemuan zoom

• Admit Peserta Memberi akses Host / Co-Host

• Membatasi akses Suara dan Video

• Cara mengganti Nama, Spotlite

• Cara merekam pertemuan

• Cara melakukan Share Screen

• Memanfaatkan fitur Breakout Room untuk 
pembagian kelompok

• Mengakhiri Meeting



Tampilan utama
ruang pertemuan
zoom

• Hal yang perlu diketahui
dan dipahami oleh host 
meeting zoom adalah
mengenal tampilan utama
ruang pertemuan zoom, 
mulai dari tata letak dan 
fitur apa saja yang 
diberikan di halaman kita.



Meeting 
Information

• Kita dapat menampilkan
informasi ruangan
meeting kita dengan cara
menekan tombol yang 
beradar di sudut kiri atas 
layar.

• Informasi yang diberikan
meliputi Meeting ID, Host, 
Passcode hingga link yang 
bisa kita berikan untuk 
mengundang partisipan
untuk join meeting.



Zoom Menu Bar

• Bagian yang terdiri dari
banyak menu yang 
digunakan untuk 
mengontrol ruangan
zoom yang sedang kita
gunakan.

Ada banyak sekali menu yang bisa diatur dan dipilih
1. Audio
2. Video
3. Security
4. Participants
5. Chat
6. Share Screen
7. Record
8. Breakout Rooms
9. Reactions
10. More 

• Live Streaming
11. Tombol End



Zoom Menu Bar
(Security)

• Digunakan untuk 
mengatur keamanan
ruangan secara cepat.

• Keamanan ini bisa 
dimanfaatkan untuk 
mengunci ruangan, 
memberikan waiting 
room kepada calon
partisipan, hingga
memberikan akses share 
screen ke partisipan

Lock Meeting:
Bisa dimanfaatkan untuk membuat meeting kita tidak lagi terganggu
oleh keluar atau masuknya peserta selama kegiatan. 

Sering kali fitur ini sering digunakan sebagai presensi darurat ketika kita
sedang melakukan Zoom meeting di kelas daring.

Enable Waiting Room:

Jika fitur ini diaktifkan, maka peserta yang akan masuk ruangan harus 
menunggu host untuk melakukan admit.

Hal ini cukup efektif apabila sedang melakukan acara besar dengan 
jumlah peserta banyak dan dibantu oleh Co-Host.

Allow participant to Share Screen:

Bagian ini secara default tidak dicentang, sehingga jika kita mau dengan 
cepat memberikan akses kepada peserta untuk dapat share screen 
centang bagian ini.



Zoom Menu Bar
(Participants)

• Bagian yang akan
menampilkan peserta 
yang ada di ruangan
meeting.

• Di bagian ini kita bisa 
melakukan control 
terhadap peserta yang 
akan masuk seperti
mengijinkan peserta 
bergabung, mematikan
audio hingga merename
nama peserta

Admit Peserta (mengijinkan peserta bergabung)
Klik bagian nama peserta yang ada di waiting room, kemudian pilih
Admit atau Admit All (jika peserta banyak)



Zoom Menu Bar
(Participants)

• Setelah ada peserta yang 
bergabung ke dalam
ruang meeting, kita bisa 
memintanya untuk 
melakukan rename 
hingga memberikan akses
host / co-host.

• Host juga perlu mengenal
tampilan yang akan
digunakannya. Apakah
Speaker View / Gallery 
View / Fullscreen

Melakukan Rename / Memberikan akses Host / Co-Host / Remove
Arahkan kursor pada bagian nama peserta, kemudian pilih More > 
hingga memunculkan pilihan seperti Chat, Stop Video, Make Host, 
Make Co-Host, Rename hingga Remove peserta dari ruang meeting kita.

Mengenal tampilan Speaker View, Gallery View atau Fullscreen



Share Screen

Share Screen merupakan salah satu fitur yang paling
sering digunakan ketika melakukan pertemuan virtual
dengan mengggunakan Zoom meeting.

Namun belum banyak yang menyadari jika untuk
membuat presentasi kita berjalan dengan lancar dan
interaktif ternyata memerlukan beberapa pengetahuan
tambahan tentang fitur berbagi layar yang ada di Zoom
ini.

1. Memberikan akses kepada partisipan untuk
melakukan share screen secara serentak

2. Memanfaatkan fitur Whiteboard dari Zoom

3. Menggunakan Annotation ketika presentasi

4. Memberikan suara untuk video yang akan di share

5. Menjadikan powerpoint kita sebagai Virtual
background (masih versi beta)



Multiple Share 
Screen

Ada dua cara memberikan
akses share screen kepada
peserta meeting:

1. Lewat menu Security

2. Lewat menu Share Screen



Share Screen
Whiteboard

Zoom secara default telah
memberikan beberapa fitur
untuk dapat membagikan
tangkapan layar maupun
aplikasi yang ingin
dipresentasikan.

Salah satu fitur tersebut
adalah Whiteboard digital

Untuk menggunakan fitur Whiteboard, kita cukup memilih menu Share 
Screen -> Whiteboard, kemudian diakhiri dengan menekan tombol
Share di pojok kanan bawah



Share Screen
Whiteboard

Aplikasi Whiteboard ini akan
menjadi sangat efektif jika kita
menggunakan laptop 
Touchscreen atau perangkat
yang memiliki pen stylus. 

Dengan perangkat tersebut, 
kita dapat melakukan corat-
coret presentasi dengan 
mudah selayaknya kita menulis
di papan tulis.



Share Screen
File PowerPoint

Hal yang paling sering
dilakukan adalah share screen 
presentasi lewat file 
PowerPoint/Excel/Document.

Namun, ada hal baru yang bisa 
kita lakukan dengan presentasi
powerPoint dengan 
menggunakan Aplikasi Zoom, 
yakni membuat file 
powerpoint sebagai virtual 
background.

Untuk melakukan share screen presentasi PowerPoint/File Excel 
ataupun Document yang harus kita lakukan adalah memilih menu Share 
Screen -> Tentukan file mana yang akan kita share, kemudian diakhiri
dengan menekan tombol Share di pojok kanan bawah



Memanfaatkan
Fitur Annotation

Setelah kita memilih share 
screen layar, kita bisa 
memanfaatkan fitur
Annotation untuk membuat
presentasi lebih interaktif.

Namun kita perlu melakukan
pengaturan agar tidak
menjadi pihak yang diganggu
oleh coretan oleh orang iseng.

Fitur Annotation akan muncul ketika kita sudah memilih aplikasi atau file 
yang akan dibagikan.

Untuk mengatur atau membatasi fitur annotation kepada partisipan
lain di luar host, silakan klik More dan pastikan pengaturan sudah 
Disable Annotations for Others.



PowerPoint 
Sebagai Virtual 
Background

Ada fitur baru yang diberikan
oleh Zoom dan dapat 
dimanfaatkan untuk membuat
presentasi kita terlihat lebih
menarik dan berbeda. 

Nama Fitur itu adalah
PowerPoint as Virtual 
Background.

Fitur ini masih dalam Tahap 
ujicoba (beta release)

Untuk melakukan share screen presentasi PowerPoint sebagai Virtual 
background yang harus kita lakukan adalah memilih menu Share Screen
-> Advanced -> PowerPoint as Virtual Background, kemudian diakhiri
dengan menekan tombol Share di pojok kanan bawah



PowerPoint 
Sebagai Virtual 
Background

Syarat untuk dapat 
menggunakan fitur ini adalah:

- Mengaktifkan video

- Memilih file PowerPoint

- Versi Zoom yang digunakan
usahakan yang terbaru.

Untuk mengakhiri presentasi atau share screen bisa menekan
tombol Stop Share yang ada di bagian atas layar



Share Screen Video 
atau Dokumen
Bersuara

Ada hal penting yang sering
dilupakan oleh host atau 
seseorang yang melakukan
share screen menggunakan
Zoom.

Jika kita memiliki file beraudio
dan ingin bisa didengar oleh 
partisipan, maka saat
melakukan share screen kita
wajib mencentang Share 
Computer sound

Pastikan kita sudah mencentang bagian Share computer sound jika
ingin membagikan video atau file beraudio kepada partisipan.



Breakout 
Rooms

• Breakout room sendiri merupakan salah satu fitur
yang memungkinkan seorang Host untuk 
membagi pertemuan menjadi beberapa ruang
kecil dan menempatkan peserta ke dalam
ruangan-ruangan yang sudah dibuat.

• Fitur ini sangat berguna jika kita menggunakan
aplikasi Zoom untuk pertemuan yang 
membutuhkan beberapa waktu untuk diskusi
kelompok. Dimana host tidak dapat mengetahui
apa yang didiskusikan oleh masing-masing 
kelompok dalam ruang diskusi kecil.

• Cara untuk melakukan Breakout Room bisa dilihat
di alamat: https://s.id/breakout-rooms

https://www.maskris.co.id/cara-breakout-room-di-zoom-meetings/


Live 
Streaming

• Secara umum, Host bisa melakukan Live 
Streaming dari Zoom ke beberapa platform, baik 
YouTube maupun Facebook.

• Jika host melakukan live streaming pertemuan
Zoom ke YouTube maka akan sangat membantu
orang lain atau peserta yang ingin mengulang
materi apa yang telah disampaikan saat
pertemuan Zoom. Selain itu juga akan dapat 
mengurangi kapasitas penyimpanan recording di 
storage maupun di cloud akun Zoom kita.

• Untuk dapat melakukan Live Streaming dari
Zoom Ke YouTube bisa dilihat di alamat: 
https://s.id/live-streaming-zoom

https://www.maskris.co.id/cara-mengatur-streaming-zoom-meeting-ke-youtube-live/


End Meeting • Setelah kita selesai melakukan sebuah meeting, 
ada baiknya kita mengakhiri meetingnya secara
menyeluruh.

• Sering kali ada kejadian jika yang dipilih bukan
End Meeting for All, melainkan Leave Meeting. 
Atau ada peserta yang tidak tahu caranya untuk 
keluar dari ruang zoom.



TERIMA KASIH


