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Pertemuan Daring yang Melelahkan
Sejak masyarakat diminta untuk karantina dan tinggal 
di rumah, pertemuan dalam jaringan (daring) 
menggunakan aplikasi Zoom menjadi sering 
dilakukan.

Terlalu sering, sampai kita suka mengeluhkan 
munculnya Zoom fatigue, atau kelelahan dalam 
ber-Zoom. 

Mengapa Zoom membuat lelah? Salah satu 
alasannya adalah karena si pembawa materi, atau si 
pemimpin pertemuan, tidak bisa membuat 
penontonnya terikat.



Pemimpin dalam Ruang Virtual
1. Apakah teknologi mengecilkan keberadaan kita?
Secara biologis, manusia terhubung lewat tatapan 
muka. Apabila pencahayaan ruangan mengaburkan 
ekspresi muka, maka kita merugi. Apabila suara 
terdengar pelan atau kasar, maka kita merugi. 
Cobalah kita periksa bagaimana tampilan muka kita 
di layar dan bandingkan dengan orang lain.

2. Apa pesan yang ingin disampaikan lewat gambar 
latar belakang?
Gambar latar belakang menghadirkan kesan pertama. 
Latar rak buku membuat kita tampak pintar. Latar 
bergaya industrial bisa membuat kita tampak keren. 



Pemimpin dalam Ruang Virtual
3. Ada aktivitas apa sebelum pertemuan dimulai?
Biasanya ada jeda waktu antara datangnya peserta dan 
mulainya pertemuan. Alhasil, ada jeda waktu ketika 
peserta terdiam sambil menunggu dimulainya 
pertemuan, dan akhirnya dapat memunculkan memori 
otot yang pasif.
Menyapa para peserta dengan melakukan percakapan 
kecil dapat menguatkan posisi kita sebagai host pada 
Zoom dan memperlihatkan kemampuan kepemimpinan 
kita seperti :
- Ada peristiwa apa yang menarik hari ini? (Menciptakan 
pemikiran positif)
- Apa yang ingin diketahui dari pertemuan hari ini? 
(Mencocokkan isi pertemuan dengan harapan peserta)



Menciptakan Keterikatan
Presentasi

Pada pertemuan Zoom model presentasi, alur 
komunikasi yang dibutuhkan adalah dari panggung 
ke penonton. 

Cobalah merekam latihan presentasi kita untuk 
memastikan bahwa isinya padat, profesional, dan 
singkat. Gunakan pembawa acara dan 
berinteraksilah dengan peserta.



Menciptakan Keterikatan
Responsif

Bentuk pertemuan yang responsif, seperti pertemuan 
Zoom rutin kantor, memprioritaskan alur komunikasi 
dari penonton ke panggung. 

Gunakan moderator untuk memancing dan memimpin 
diskusi, menugaskan seseorang khusus untuk 
merespon komentar atau obrolan yang masuk, 
gunakan fitur grafis untuk menampilkan komentar 
peserta, dan bagikan dokumen dengan tautan yang 
pendek (seperti bit.ly) agar peserta dapat berkontribusi 
saat itu juga.

http://bit.ly


Menciptakan Keterikatan
Rasa Kebersamaan

Pertemuan dengan rasa kebersamaan yang kental dapat 
dicapai lewat komunikasi antar peserta yang 
diprioritaskan. 

Gunakan tampilan dan pesan visual agar peserta merasa 
jadi bagian dari sesuatu, mintalah peserta untuk 
menggunakan “tampilan galeri” pada Zoom agar mereka 
dapat melihat seluruh partisipan, berbagi layar dengan 
jajak pendapat daring untuk menampilkan konten yang 
berasal dari peserta, gunakan fitur “pecah ruang” pada 
Zoom untuk menciptakan kelompok yang lebih kecil, dan 
tempatkan seorang fasilitator pada setiap kelompok.



Zoom yang Lebih Interaktif
Salah satu caranya adalah “menyemai penonton”. 
Kita dapat menyemai penonton dengan 
“menanamkan” beberapa orang untuk merespon 
pembicaraan. Respon ini kemudian akan memancing 
peserta lain untuk mengikuti.

Respon apa yang diperlukan?
- Gunakan reaksi pada Zoom (bertepuk tangan atau 

acungkan jempol).
- Gunakan fitur “angkat tangan”.
- Siapkan pertanyaan untuk dikirim ke kolom obrolan.
- Nyalakan mikrofon dan ikut dalam perbincangan.
- Gunakan papan tulis dan anotasi.



Hal-Hal yang Dilupakan Para Pemimpin

Mengapa para pemimpin sulit menciptakan keterikatan 
dalam pertemuan Zoom?

Seorang ahli acara virtual, Matt Emerson yang juga 
Presiden CEAVCO mengatakan:

“Kelelahan dalam Zoom itu nyata adanya, apalagi 
banyak sekali presentasi Power Point yang buruk. Para 
pemimpin harus memastikan bahwa materi mereka 
mampu mengikat peserta. Mudah sekali untuk 
kehilangan fokus ketika kita mengikuti Zoom sambil 
mengerjakan hal lain. Kita harus menyampaikan materi 
sesingkat mungkin dengan beberapa kali istirahat.”



● How Smart Leaders Create Engagement in 
Zoom Meetings (Craig Janssen)

● https://medium.com/swlh/how-smart-leader
s-create-engagement-in-zoom-meetings-7f
0a277e5e28

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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