
Tutorial Pengunaan
Google Meet

UPT. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA



 Akses Google Meet melalui link : meet.google.com
 Kemudian klik tombol Login



 Login menggunakan akun gmail yang
telah terdaftar



 Klik tombol                           untuk memulai video conference
 Untuk bergabung dengan meeting yang lain dapat menginputkan 

link pada kolom                                               



FUNGSI MENU-MENU PADA TOMBOL NEW MEETING

 Setelah mengeklik tombol New meeting, 
maka akan ditampilkan menu seperti 
gambar disamping

 Untuk membagikan meeting link kepada 
pengguna lainnya

 Untuk langsung memulai video conference

 Untuk melakukkan penjadwalan meeting 
melalui Google Calender



Tamiplan Menu (Get a meeting link to share)

 Berikut adalah tampilan apabila memilih menu 

 Setelah memilih menu tersebut maka akan ditampilkan kotak dialog link meeting, link 
tersebut dapat dibagikan kepada peserta meeting.



Tamiplan menu (start an instant meeting)

 Berikut adalah tampilan apabila memilih menu 

 Setelah memilih menu tersebut maka akan langsung menuju pada halaman meeting, 
kemudian untuk memulai meeting klik tombol Join Now



Tamiplan Menu (Start an instant meeting)

 Setelah meeting dimulai, dapat mengundang peserta dengan cara membagikan link 
atau dengan klik tombol Add People kemudian inputkan alamat email peserta, lalu klik 
tombol send email.



Tamiplan menu (schedule in google calendar)

 Berikut adalah tampilan apabila memilih menu 



Cara Untuk Menjadwalkan Meeting
Pada Menu (Schedule in google calendar)

 Isikan Judul Meeting
 Lakukkan pengaturan tanggal dan 

waktu meeting
 Kemudian klik tombol Save



Cara Untuk Menjadwalkan Meeting
Pada Menu (Schedule in google calendar)

 Jadwal meeting akan ditampilkan pada Google Calendar dan 
pada halaman utama google meet



Cara Untuk Menjadwalkan Meeting
Pada Menu (Schedule in google calendar)

 Untuk memulai meeting, klik tombol Join with Google Meet, maka akan diarahkan ke 
halaman video conference

 Untuk membagikan link video conference, klik tombol copy          



Fungsi Tombol-Tombol Pada Saat Video Conference Berlangsung



Fungsi Tombol-Tombol Pada Saat Video Conference Berlangsung

 Tombol untuk mengatifkan dan menonaktifkan microphone

 Tombol untuk mengakhiri video conference

 Tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera video

 Tombol untuk membagikan tampilan aplikasi yang sedang dibuka pada peserta lain. 
Seperti contoh untuk melakukan presentasi menggunakan Power Point



Fungsi Tombol-Tombol Pada Saat Video Conference Berlangsung

 Tombol untuk menampilkan peserta yang mengikuti video conference

 Tombol untuk melakukkan percakapan teks dengan peserta lain

 Tombol untuk menambahkan peserta ke dalam ruang video conference
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