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Saat melakukan pertemuan online video conference dengan Cisco Webex 

Meetings, seringkali seorang narasumber perlu menampilkan PPT yang 

telah disiapkannya dan berbagi tampilan PPT tersebut ke peserta yang lain. 

Inilah langkah-langkah yang perlu dilakukannya untuk menampilkan PPT 

dalam video conference dengan Webex.  

 

 

1. Bukalah File Explorer.  
 

2. Cari dan klik file PPT 
Anda sehingga tampil 
pada layar laptop 
Anda.  
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3. Akan tampil PPT Anda 
seperti gambar di 
samping ini. 

 

 
 

4. Sekarang beralihlah 
pada aplikasi Webex. 
Saat ini Anda sedang 
terlibat video 
conference dan akan 
melakukan 
presentasi.  
 

5. Klik pada icon Share 

Content . Icon 
ini ada di baris icon- 
icon video conference 
yaitu di sebelah icon 
Video.  Klik pada 
icon Share Content 

ini .  
 

6.  
7.  

Pilihlah pada konten yang akan Anda share tampilannya ke peserta lain 
dalam video conference. Bila Anda mengarahkan kursor pada suatu konten, 
akan tampil tombol dengan tulisan Share berwarna biru.   
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7. Karena Anda akan menampilkan atau share PPT Anda ke peserta lain, 
arahkan mouse pada konten PPT yang telah tampil. Klik saja pada tulisan 

Share yang berwarna biru  di atas konten PPT tersebut.  
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8. Akan tampil seperti 
gambar ini. Sekarang 
Anda bisa berbagi 
tampilan PPT dan 
melakukan presentasi 
seperti biasa. 
 

9. Bila presentasi Anda 
telah selesai, klik saja 
tombol Stop Sharing 
yang seperti ini 

. Tombol ini 
berada di bagian kiri 
atas.  

 

Demikian semoga bermanfaat.  
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(ditulis di di Bojonggede, pada masa Work From Home karena wabah Covid-19, Senin, 26 Sya'ban 
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