Panduan pendampingan perizinan secara online
Menggunakan aplikasi meet.ji.si
Pendampingan menggunakan Personal Computer atau Laptop
1. Pastikan Browser Chrome terbaru sudah terinstal pada perangkat PC atau Laptop
2. Buka Browser Chrome melalui shortcut
pada perangkat anda
3. Untuk memulai konsultasi daring, anda dapat memilih menggunakan cara sebagai berikut :
a. Cara 1 :
Ketik di Address Bar sesuai alamat URL yang diberikan oleh Customer Service dari
DPMPT .

Address bar

Gambar 1. Beranda browser Google Chrome
NamaRoom akan diberikan oleh Customer Service DPMPT, contoh :
 Apabila nama room yang diberikan adalah “konsultasidpmpt2” maka, silahkan
ketik di Adrress Bar : https://meet.jit.si/ konsultasidpmpt2
 Apabila nama room yang diberikan adalah “konsultasidpmpt1” maka, silahkan
ketik di Adrress Bar : https://meet.jit.si/ konsultasidpmpt1
 Setelah itu tekan enter
b. Cara 2 :
Ketik di Address Bar : https://meet.jit.si kemudian tekan enter, dan akan tampil
halaman website jitsi seperti gambar dibawa ini :
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Nama Room

Klik Kiri

Gambar 2. Beranda aplikasi Jitsi Meeting
NamaRoom akan diberikan oleh Customer Service DPMPT, contoh :
 Apabila nama room yang diberikan adalah “konsultasidpmpt2” maka, silahkan
ketik di kolom nama room : konsultasidpmpt2
 Apabila nama room yang diberikan adalah “konsultasidpmpt1” maka, silahkan
ketik di kolom nama room : konsultasidpmpt1
 Setelah itu klik kiri 1 kali tombol go
Catatan :
https://meet.jit.si/ konsultasidpmpt1
aplikasi jitsi
nama room

https://meet.jit.si/ konsultasidpmpt2
aplikasi jitsi
nama room

4. Masukkan password yang telah diberikan oleh Customer Service DPMPT pada kolom
password.

1
Ketik Password
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Klik Kiri 1 kali

Gambar 3. Halaman entri password Aplikasi Jitsi Meeting

5. Jika password yang anda masukkan sudah benar, maka Konsultasi Daring sudah bisa
dimulai. Yang perlu diperhatikan adalah, anda harus memberi izin Aplikasi jitsi untuk
mengakses/menggunakan piranti microphone yang ada di PC Anda.
Klik kiri 1 kali
1
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Pilih Allow/Izinkan

Klik kiri 1 kali
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Gambar 4. Setting Akses Mikropon

6. Supaya Customer Service DPMPT dapat memandu pemohon, maka pemohon harus berbagi
tampilan desktop kepada Customer Service. Caranya, pemohon melakukan klik kiri 1 kali
pada icon layar/monitor, yang berada di pojok kiri bawah (seperti gambar 4 – langkah 3).
7. Aplikasi akan menampilkan jendela pilihan, jenis tampilan yang akan dibagi kepada
Customer Service, seperti pada gambar 5 dibawah ini :

Klik kiri 1 kali
1

Klik kiri 1 kali
2
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Klik kiri 1 kali

Gambar 5. Berbagi tampilan
8. Setting selesai, konsultasi dapat dimulai.
9. Untuk mengakhiri konsultasi, dengan mengklik kiri satu kali tombol telepon merah yang
terletak di bawah halaman aplikasi.

Arahkan mouse ke bawah,
klik kiri 1 kali

Gambar 6. Mengakhiri Konsultasi.

