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A. Pendahuluan 

Cisco Webex adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang mengembangkan dan menjual aplikasi 
konferensi web dan konferensi video. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 2007, setelah Cisco Systems 
mengakuisisi Webex. Kantor perusahaan ini berada di Milpitas, California. 
Produk buatannya yang paling populer adalah Webex Meetings, Webex Teams, Training Center, Event Center, 
Support Center, Sales Center, MeetMeNow, PCNow, Webex AIM Pro Business Edition, Webex WebOffice, dan 
WebEx Connect. Semua produk Webex merupakan bagian dari portofolio kolaborasi Cisco Systems. 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Cisco_Webex diakses : 21 April 2020 
 

B. Keunggulan WebEx 
Webex ini sangat baik digunakan untuk melihat dan mengikuti secara langsung pembelajaran dari jarak jauh 
yang bisa dilakukan oleh instruktur dan peserta dari tempat yang berbeda dimanapun, mereka bisa berdiskusi 
secara online dan bertatap muka langsung. Webex memiliki beberapa keunggulan dari segi fitur, performa, 
maupun mobilitas. Berikut keunggulan yang dimiliki oleh Webex: 
1. Bisa saling terhubung melalui video 
2. Berbagi desktop, dokumen, dan aplikasi 
3. Audio dan VoIP yang terintegrasi 
4. Multimedia 
5. Video teleconference 
6. Pembicara aktif 
7. Merekam pembicaraan, menyunting, dan memutar kembali 
8. Mengadakan pertemuan dengan mudah 
Sumber : https://www.bangfad.com/keunggulan-metode-edukasi-menggunakan-aplikasi-cisco-webex.html 
diakses : 21 April 2020 
 

C. Kekurangan WebEx 
1. Kualitas Audio jelek, banyak noise jika koneksi internet anda lambat 
2. Butuh kecepatan internet yang tinggi, sebab jika koneksi internet lambat maka video bakal sering terputus. 
3. Boros kuota. 
Sumber : https://rukim.id/aplikasi/cisco-webex-google-hangout-meet-zoom/ diakses : 21 April 2020 
 

D. Membuat Akun Gratis di WebEx 
Untuk membuat akun gratis di WebEx, syarat utama adalah harus memiliki email. Email inilah yang akan 
digunakan untuk mengaktifasi dan membuat akun di webex yaitu membuat username dan password untuk 
login di webex. 
Langkah-langkah untuk membuat akun gratis webex adalah : 
1. Memastikan PC/Laptop sudah terkonek dengan Internet 
2. Membuka browser (Bisa google chrome, mozila firefox, edge, opera, dll), seperti gambar dibawah ini : 

 



3. Masukan kata kunci di kolom pencarian dengan mengetikan “webex”, seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

4. Kemudian enter, dan akan menemukan hasil pencarian “webex”, seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

5. Klik pada WebEx (www.webex.com) dan akan terbuka tampilan seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
Kemudian klik “Start for free” yang berada di sebelah kanan atas halaman. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Setelah mengklik “Start for free”, kemudian akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 
Kemudian masukan alamat email kita yang aktif pada kolom “Email Address” 
 

7. Setelah memasukan alamat email, kemudian klik “Sign Up” seperti pada gambar dibawah ini : 
 

 
 

8. Setelah meng klik “Sign Up”, kemudian akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
Pilih Indonesian (English), masukan Nama Depan (First name) dan Nama Belakang (Last name)  
 
 
 



9. Setelah selesai memasukan nama depan dan nama belakang kita selesai, kemudian klik “Continue” seperti 
gambar dibawah ini : 

 

 
 

10. Setelah selesai mengisikan nama dan mengklik “Continue” maka akan tampil halaman seperti gambar 
dibawah ini : 
 

 
 
Artinya akun webex kita sudah siap, dan langkah selanjutnya adalah membuka email kita yang didaftarkan 
diawal, untuk seting akun kita secara detail. 
 

11. Selanjutnya kita membuka email kita yang didaftarkan diawal. Contoh seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

Email Masuk dari 
“Cisco Webex” 



12. Setelah kita buka email kita, didalam inbox. Setelah itu kita buka email yang dikirim oleh Cisco Webex, dan 
akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

13. Setelah dibuka email dari Cisco Webex, kemudian klik “Create Password” dan akan muncul halaman 
seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
Catatan : Password minimal 8 karakter, terdiri kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka. 
 

14. Setelah selesai memasukan password, dan klik “Continue”, maka selanjutnya akan tampil halaman seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
 

Klik “Create 
Password” 

Masukan password yang 
akan digunakan untuk 
login di WebEx 

Ketik ulang password 
yang akan digunakan 
untuk login di WebEx 

Setelah itu, klik 
“Continue” 

Klik “Start a Meeting” 
untuk memulai 
pertemuan Online. 



 
E. Membuat Meeting Room di WebEx 

Setelah kita berhasil membuat akun gratis di webex selanjutnya kita bisa membuat jadwal pertemuan online 
yang akan dilaksanakan. Seperti kapan waktunya, apa materi meetingnya, apa password meetingnya, kapan 
waktunya, berapa lama meeting itu akan kita laksanakan. 
Untuk membuat Meeting Room, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Masuk kedalam situs www.webex.com seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

2. Kemudian klik “Sign in” dan akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

3. Setelah itu klik/pilh “Webex Meetings” dan akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

Klik “Sign in” untuk 
masuk kedalam akun 
WebEx yang sudah 
kita buat 

Klik atau pilih  “Webex 
Meetings”  

Masukan email yang 
telah didaftarkan  

Masukan password 
ynag telah dibuat  

Kemudian klik “Next”  



4. Setelah memasukan email, password, kemudian klik “Next”. Setelah itu akan muncul halaman seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
 

5. Setelah itu klik “Schedule” dan kemudian akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

6. Kemudian kita mengisikan topik meting yang kita inginkan, password, dan waktu (Tanggal dan Jam) seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kemudian klik 
“Schedule” untuk 
membuat jadwal dan 
ruang pertemuan 
online 

Isi dengan Judul Topik 
Meeting yang kita 
inginkan di kolom 
Meeting Topic 

Password secara 
otomatis sudah ada, dan 
bisa kita ganti dengan 
mengetikan password 
baru. Contoh : 12345 

Klik “Done” setelah 
selesai mengatur tanggal, 
jam dan berapa lama 
(durasi) meeting yang 
akan dilaksanakan. 



7. Setelah selesai mengatur waktu (hari/Tanggal) dan durasi pertemuan online yang akan dilaksanakan, 
kemudian klik “Done” dan akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

8. Setelah selesai mengatur jadwal pertemuan, kemudian klik “Schedule” dan akan tampil halaman seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
 
 

F. Memulai Meeting 
1. Masuk ke www.webex.com kemudian login dengan email dan password yang sudah dibuat, setelah itu 

akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 

Kemudian klik 
“Schedule”  

Meeting Information 
berisi meeting link yang 
dibagikan kepada 
peserta meeting yang 
akan diundang. Meeting 
Number, dan Password 
untuk peserta meeting  

Klik “Start” untuk 
memulai meeting pada 
topik meeting yang 
sudah kita buat  



2. Setelah mengklik “Start” kemudian akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 

3. Setelah mengklik “Start meeting” kemudian akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 

4. Bila kita mengklik tombol bulatan kecil dengan tiga titik horisontal, maka akan muncul tampilan seperti 
gambar dibawah ini : 
 

 
 
Demikian tutorial sederhana tentang aplikasi WebEx untuk Video Confrence atau pertemuan dalam 
jaringan.  
Anda bisa melihat tutorial dalam format tayangan di alamat :  https://youtu.be/VKpW-IT4mFg dan 
https://youtu.be/a6PJuQKuQPQ  Terimakasih 

Klik “Start meeting” 
untuk memulai meeting  

Tombol untuk 
mengaktifkan/non aktifkan  
microphone 

Tombol untuk 
mengaktifkan/non aktifkan  
Video 

Tombol untuk  share Content 

Participant 

Chat 

Tombol untul end atau leave 
meeting (Keluar) 

Tombol untuk Mengunci 
meeting 

Tombol untuk mengatur 
peserta. Me-Mute speaker 
peserta secara otomatis pada 
saat bergabung 


