
TUTORIAL MEMBUAT MEETING PADA PERSONAL ROOM WEBEX  

DENGAN TERJADWAL 

Oleh : Siti Zulaiha, S.Pd 

Setelah Anda membuat akun pada webex bagaimanakan cara membuat meeting pada akun 

webex? Ada dua cara membuat meeting pada akun webex yaitu tidak terjadwal dan terjadwal. 

Meeting dengan terjadwal artinya membuat meeting video conference yang dilakukan dengan 

membuat jadwal terlebih dahulu pada akun webex yang vicon akan dilakukan beberapa waktu 

kemudian. 

Mari diikuti tutorialnya membuat meeting dengan terjadwal.  

Membuat meeting dengan terjadwal 

1. Silakan masuk atau sign in ke akun webex. 

2. Pastikan waktu yang tercatat pada akun Anda adalah waktu Indonesia caranya klik 

preferences pada akun Anda. 

 

3. Jika masih waktu bukan Indonesia silakan diubah, klik anak panah pada waktu/time 

zone untuk menentukan pilihan. 



  

4. Pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta.  

 

5. Kemudian klik save 



 

6. Setelah melakukan perubahan waktu pada personal room Anda selanjut klik home 

untuk kembali ke menu semula. 

7. Selnajutnya kita akan membuat jadwal meeting, silakan klik schedule. 

8. Isikan topik meeting Anda 

 

9. Berikutnya gantilah password dengan yang lebih mudah, misal 12345 



 

10. Tentukan hari dan tanggalnya, klik panah kecil di sebelah kanan untuk memilih waktu. 

Peringatan, jangan lupa cek waktu Anda apakah ante meridiem (am) yang artinya ada 

diantara pukul 12 malam sampai 12 siang atau post meridiem (pm) yang artinya antara 

12 siang sampai 12 malam. Jika sudah selesai menentukan tanggal, waktu dan durasi 

pertemuan silakan klik done. 

 

11. Jika kegiatan Anda merupakan kegiatan rutin pada hari dan waktu yang sama, maka 

Anda bisa memilih dengan klik recurrence. Jika kita memilih recuurence, kegiatan itu 

akan berlangsung rutin dan kita akan mendapatkan link yang sama di setiap waktu yang 

kita tentukan tersebut. Misal kita akan mengambil setiap hari senin maka link meeting 



dan number meeting serta password yang akan kita pakai sama pada Senin berikutnya 

akan sama dengan link meeting dan number meeting serta password sebelumnya. 

 

12. Pilihan pada recurrence pattern atau pilihan waktu berulang Anda bisa memilih 

mingguan bulanan bahkan tahunan. Sesuaikan dengan keinginan Anda. 

 

13. Setelah selesai silakan klik schedule 

centang 



 

14. Jika Anda tidak menginginkan waktu berulang tidak perlu mencentang recurrence. 

Setelah menentukan waktu silakan bisa langsung klik schedule. 

 

15. Anda sudah mempunyai link meeting untuk pertemuan. Silakan informasikan meeting 

link, number meeting dan password kepada siapa yang akan Anda undang di vicon. Jika 

meeting link di rasa panjang Anda bisa memperpendek link tersebut. (tutorial cara 

memperpendek link ada tersendiri). Host key sebaiknya jangan diberikan kepada 

khalayak. Karena fungsi host key untuk reclaim host.  



 

16. Selamat mencoba. 

 

 

 


