POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2020

A. Pendahuluan
Buku panduan penggunaan Aplikasi Zoom ini disusun agar supaya mahasiswa baru
dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Jember Tahun 2020 yang dilaksanakan
secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
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Aplikasi ZOOM dipilih karena dapat menampung sampai dengan 1000 peserta
mahasiswa dalam satu pertemuan. Disamping itu aplikasi ZOOM dapat memastikan
kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PKKMB secara online ini. Selain
itu beberapa fitur unggulan yang terdapat di Aplikasi ZOOM ini adalah panitia PKKMB
dapat merekam pelaksanaan kegiatan PKKMB online, sehingga hal ini dapat dijadikan
bukti kinerja bahwa mahasiswa telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan PKKMB
Online. Terdapat fitur berbagi layar yang dapat digunakan pemateri untuk
menampilkan slide presentasi atau video atau file apapun untuk dilihat mahasiswa.
Terdapat pula chat dan berbagi file antara panitia, pemateri, dan mahasiswa yang
sangat berguna dalam kegiatan PKKMB Online ini. Dengan berbagai fitur unggulan
tersebut, aplikasi ZOOM dapat diandalkan untuk melaksanakan kegiatan PKKMB
Online.
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B. Registrasi Aplikasi ZOOM

PK

Untuk dapat menggunakan Aplikasi ZOOM, perlu dilakukan registrasi terlebih
dahulu. Sebelum melakukan registrasi yang perlu dipersiapkan adalah:
a. Siapkan Laptop atau Komputer yang memiliki Kamera, Mikrophone dan Speaker
terintegrasi.
b. Koneksi Internet.
Setelah kedua hal tersebut dipersiapkan, lakukan langkah-langkah berikut:
a. Buka browser pada Laptop atau Komputer lalu ketik alamat:

https://zoom.us
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Gambar 1. Tampilan ZOOM
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b. Klik pada bagian kanan atas Sign Up It’s Free, lalu akan muncul tampilan seperti
gambar 2. Kemudian Isikan Tanggal Lahir Anda. Selanjutnya klik Continue.

Gambar 2. Isian Tanggal Lahir
c. Pada halaman Sign Up Free, isikan alamat email pada kotak isian dibawah tulisan
Your work email address. Lalu isikan dengan alamat email Anda.
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Gambar 3. Tampilan halaman Sign Up Free
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d. Setelah mengisi alamat email pada kotak isian , lalu klik kotak Sign Up, dan akan
muncul tampilan seperti pada gambar 4 yang menampilkan pesan bahwa ZOOM
telah mengirim email ke alamat email yang telah kita inputkan.

Gambar 4. Tampilan konfirmasi telah mengisi alamat email
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e. Log in ke akun email yang telah diinputkan, periksa di Inbox, ada email dari ZOOM
seperti tampilan pada gambar 5.
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Gambar 5. Tampilan inbox email
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f. Buka email dari ZOOM dengan isi seperti pada gambar 6, lalu klik kotak bertuliskan
Activate Account.

Gambar 6. Isi email dari ZOOM
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g. Ketika kotak Activate Account di klik maka akan muncul tampilan seperti pada
gambar 7 berikut.
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Gambar 7. Tampilan halaman setelah klik Activate Account
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h. 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.
i. Setelah selesi mengisi dengan benar, lalu klik tombol Continue, lalu akan muncul
tampilan seperti gambar 8 berikut.

Gambar 8. Tampilan setelah tombol Continue di-klik

Kita lalui saja tahapan isian ini dengan langsuk klik tombol Skip this step. Lalu akan
muncul tampilan seperti pada gambar 9 berikut.
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j.

Gambar 9. Tampilan seteleh tombol Skip this step di-klik
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k. Selanjutnya klik tombol Go to My Account untuk melihat profil akun kita, sehingga
akan muncul tampilan seperti gambar 10 berikut. Silakan ganti foto profil Anda.

Gambar 10. Tampilan profil akun kita.

C. Installasi Aplikasi ZOOM
Setelah Anda melakukan registrasi, maka langkash selanjutnya adalah melakukan
instalasi Aplikasi ZOOM di laptop/komputer Anda dengan cara Download aplikasi
ZOOM terlebih dahulu.
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Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Arahkan kursor ke pojok kanan atas yang bertuliskan Resources, kemudian
arahkan kursor ke Download Zoom Client, seperti pada gambar 11 berikut ini.
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Gambar 11. Klik Resources – Download Zoom Client
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b. Akan muncul halaman download aplikasi zoom seperti pada gambar 12 berikut
ini. Klik Download.
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Gambar 12. Tampilan halaman Download Aplikasi
c. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar 12, silakan klik Save File pada
jendela pop up yang muncul. Ini adalah dimulainya proses instalasi ZOOM pada
laptop/komputer kita.
d. Setelah klik Save File maka file dari ZOOM akan diunduh ke laptop/komputer
kita. Setelah proses unduh selesai, silakan klik dua kali file hasil unduhan untuk
melakukan proses instalasi seperti gambar 13 berikut.

Gambar 13. Tampilan proses instalasi aplikasi ZOOM
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e. Setelah proses instalasi selesai maka akan muncul tampilan seperti pada gambar
14. Ketika tampilan tersebut muncul berarti kita telah sukses meng-install ZOOM
pada laptop/komputer Anda.
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Gambar 14. Proses instalasi ZOOM telah selesai
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f. Sampai dengan langkah ini Anda telah selesai meng-install ZOOM di
laptop/komputer, dan siap untuk mengikuti kegiatan PKKMB Online.
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D. PKKMB Online dengan Aplikasi ZOOM
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Setelah Anda berhasil melakukan registrasi dan instalasi Aplikasi ZOOM, maka
mahasiswa telah siap untuk mengikuti kegiatan PKKMB Online.
Untuk dapat mengikuti kegiatan PKKMB Polije secara Online, maka terdapat beberapa
hal yang harus diperhatikan oleh setiap mahasiswa, yaitu:
a. Sebaiknya mahasiswa menggunakan laptop/komputer saat kegiatan PKKMB
Online berlangsung.
b. Perhatikan kondisi jaringan internet yang akan digunakan oleh mahasiswa.
c. Sebaiknya mahasiswa menggunakan tempat yang memiliki/menyediakan
layanan jaringan kabel internet atau hotspot wifi, misal : warnet, sekolah,
hotspot wifi layanan publik, perkantoran yang menyediakan hotspot wifi, dll.

d. Perhatikan jaringan listrik yang akan digunakan saat menggunakan
laptop/komputer.
e. Meeting ID atau Link Akun Zoom yang akan dikirim oleh Panitia PKKMB Polije
2020.
f. Setiap mahasiswa akan diberikan link yang berbeda. Perhatikan benar dan
seksama link akun yang diberikan oleh panitia.
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Apabila mahasiswa telah memiliki/menerima Meeting ID atau Link Akun dari Panitia
PKKMB, maka langkah-langkah untuk mengikuti kegiatan PKKMB Online sebagai
berikut:
a. Jalankan Aplikasi ZOOM yang telah berhasil diinstal pada laptop/komputer
Anda, sehingga akan tampil seperti pada gambar 15 berikut ini. Kemudian klik
Sign In

Gambar 15. Tampilan Aplikasi ZOOM
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b. Akan tampil halaman seperti pada gambar 16 berikut ini. Masukkan email dan
password Anda, kemudian klik Sign In.
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Gambar 16. Isian email dan Password untuk login
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c. Akan tampil halaman seperti pada gambar 17 berikut ini. Selanjutnya klik tombol
Join, untuk mengikuti kegiatan PKKMB Online.

Gambar 17. Klik Join untuk mengikuti kegiatan
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d. Pada gambar 18 ini, Isilah Meeting ID atau Personal Link Name dengan isian
Meeting ID atau Personal Link Name yang telah diberikan oleh Panitia,
selanjutnya klik Join.
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Gambar 18. Isian Meeting ID dan Nama Anda
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e. Setelah Anda klik Join, maka akan muncul tampilan ZOOM seperti pada gambar
19 berikut ini. Klik Join with Computer Audio.

Gambar 19. Klik Join with Computer Audio

f. Kemudian akan tampil aplikasii ZOOM seperti pada gambar 20 berikut ini.
Apabila telah muncul tampilan seperti ini, maka Anda telah berhasil bergabung
dengan PKKMB Online Polije.
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Gambar 20. Tampilan ZOOM setelah Anda bergabung
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Keterangan gambar:
1. Tampilan Video Mahasiswa
2. Tampilan Video Pembicara
3. Kualitas signal Anda
4. Tombol On/Off Microphone
5. Tombol On/Off Kamera
6. Nama-nama peserta
7. Fasilitas chat (kirim pesan kepada panitia)
8. Tombol untuk mengakhiri meeting (meninggalkan meeting)
g. Pada saat Anda bergabung dan mengikuti PKKMB Online ini, maka mahasiswa
diwajibkan untuk mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh Panitia.
h. Tata tertib kegiatan PKKMB Online ini akan diatur dan disampaikan/diumumkan
oleh Panitia secara khusus.
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TERIMA KASIH
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Selamat Mengikuti PKKMB Online
Politeknik Negeri Jember

