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MMeeeettiinngg  BBeessaarr  ddeennggaann  BBrreeaakkoouutt  

RRoooomm  ddii  ZZoooomm    
 

 

Happy Chandraleka 
hchandraleka@gmail.com 

http://thecakrabirawa.wordpress.com 
 

 

 

Suatu kegiatan pertemuan besar semacam simposium biasanya ada kelas 

pleno (atau pertemuan paripurna atau menyeluruh) dan ada pertemuan 

lanjutan dalam bentuk beberapa kelas yang lebih kecil yang berjalan dalam 

waktu yang bersamaan, yang biasanya dikenal dengan nama kelas paralel. 

Dalam Zoom, bentuk pertemuan semacam ini (yaitu kelas pleno dan kelas 

paralel) telah didukung pula dengan adanya fitur Breakout room. Fitur ini 

bermanfaat untuk mengelola room dalam memecah suatu kelas pertemuan 

besar menjadi beberapa kelas pertemuan kecil yang banyak yang berjalan 

dalam waktu bersamaan.  

 

 

Mengaktifkan Fitur Breakout Room di Zoom 

Pertama kali Anda harus memastikan terlebih dahulu agar fitur Breakout 

room di Zoom aktif. Caranya adalah 

1. Lakukan login ke Zoom dan klik Setting. 

2. Pilih in Meeting (Advanced).  

3. Gulung halaman ke bawah dan aktifkan fitur Breakout room. 

4. Beri tanda cek pada opsi Allow host to assign … . 
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Membuat (Schedule) Meeting dengan Breakout Room 

Sekarang fitur Breakout room sudah aktif. Anda dapat 

mengimplementasikan fitur tersebut saat menjadwalkan meeting (schedule). 

Klik tombol Schedule a meeting. Pada bagian Meeting Options beri tanda 

cek pada opsi Breakout Room pre-assign.  

 

 
Kemudian siapkan nama-nama ruangan yang akan dibuat, klik Create 

Rooms. Buat room yang akan diinginkan.  

Lanjutkan dengan mengklik tanda tambah di samping Rooms.  
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Akan terbentuk ruangan pertama dengan nama Breakout Room 1. Klik 

icon pensil untuk mengganti nama room. Penulis memberinya nama Mecca 

Room dan Medina Room.  

 

 
 

Inilah jadinya seperti gambar di bawah ini.  
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Klik tombol Save untuk menyimpan. Gambar di bawah ini menunjukkan 

ada dua room yang sudah disiapkan. 

 

 
 

Klik tombol Save, dengan demikian penyiapan room dalam Breakout 

Room sudah selesai.  
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Menjalankan Breakout Room saat Meeting Berlangsung 

Sekarang saatnya menjalankan meeting dengan dua room yang sudah 

disiapkan. Klik tombol Start. 

 

 
 

Setelah meeting berlangsung, seorang host harus berkoordinasi dengan 

panitia pelaksana meeting untuk menentukan kapan (jam berapa) pecah 

ruangan (breakout room) terjadi. Gunakan jadwal acara yang sudah 

disusun. 

 

Untuk menjalankan pecah ruangan (breakout room), klik ikon Breakout 

Rooms.  

 

 
 

Akan tampil jendela seperti gambar di bawah ini. Anda bisa menentukan 

secara manual peserta mana saja yang akan masuk / bergabung ke 

ruang-ruang yang telah disiapkan. Klik pada menu Assign.  
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Klik tombol Options untuk melakukan pengaturan lebih lanjut tentang 

breakout rooms yang telah disiapkan.  
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Bila sudah menentukan peserta-peserta yang masuk dalam ruang-ruang, 

klik tombol Open All Rooms untuk memulai breakout room dengan 

ruang-ruang yang telah disiapkan.  

 

Pada sisi peserta akan tampil pilihan untuk bergabung ke ruang yang telah 

ditentukan. Seperti gambar di bawah ini. Peserta dapat mengklik tombol 

Join pada kelas/room yang telah ditentukan.  

 

 
 

Sekarang para peserta telah bergabung pada ruang-ruang atau kelas-kelas 

paralel yang telah disiapkan. Pada sisi host akan tampak peserta-peserta 

yang masuk ke room yang telah disiapkan seperti gambar di bawah ini.  
 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2021 IlmuKomputer.Com 
8 

 
 

Sebagai host, Anda dapat mengirimkan pesan ke semua peserta pada 

kelas-kelas paralel yang sedang berlangsung. Klik tombol Broadcast 

Message to All. Ketikkan pesan yang akan disampaikan. Kemudian klik 

tombol Broadcast.  
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Untuk mengakhiri kelas-kelas yang sedang berlangsung klik tombol Close 

All Rooms. Pada sisi peserta akan tampil pemberitahuan bahwa Breakout 

Rooms akan berakhir dalam 60 detik.  

 

 

 
 

 

Akhirnya semua peserta bergabung kembali di room utama. Biasanya pada 

sesi pleno kedua ini, akan ada kesimpulan besar dari meeting besar ini, 

ditambah (yang pasti) penutupan. Bila sesi di room utama (pleno) telah 

berakhir, host dapat mengklik tombol End > End Meeting for All.  
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Dengan demikian meeting besar dengan pecah ruangan di Zoom telah 

berakhir. Semoga bermanfaat.  
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