PANDUAN TUTORIAL MELALUI WEB (TUWEB)
UNIVERSITAS TERBUKA
MENGGUNAKAN PC/LAPTOP UNTUK TUTOR
A. Instalasi Microsoft Teams Desktop
1. Pastikan PC/Laptop Anda terkoneksi dengan internet. Silahkan Anda unduh terlebih dahulu aplikasi
Microsoft Teams di (https://teams.microsoft.com/downloads). Klik Download Teams untuk
mengunduh aplikasinya, lalu buka installernya pada bawah samping kiri.

2. Selanjutnya tutor membuka alamat/link yang disediakan UPBJJ untuk masuk ke tuweb Teams.
Kemudian tutor membagikan alamat/link tersebut ke WAG mahasiswa sesuai dengan jadwal tutorial
agar mahasiswa dapat bergabung/join dalam tuweb tersebut.

3. Setelah klik alamat/link yang diberikan oleh UPBJJ, Browser akan terbuka dan anda diminta untuk
membuka Aplikasi Teams.

4. Untuk tutor silahkan isi idtutor_nama tutor pada Kotak Merah. Kemudian Klik ”Join now”

5. Tampilan tuweb menggunakan Microsoft Teams dan sudah bisa mengakses fitur-fitur yang
tersedia Time, Video, Audio, Share, More Actions, Share Desktop, More Action, Show
Conversation, Show Participants, dan Hang up.

6. Pada Microsoft Teams terdapat feature – feature seperti Time, Video, Audio, Share, More
Actions, Share Desktop, More Action, Show Conversation, Show Participants, dan Hang up.

Time : menunjukan durasi presentasi yang berjalan
Video : non/aktifkan fungsi video camera
Audio : non/aktifkan fungsi audio
Share Desktop : menampilkan layar desktop pc/laptop
More Action : settingan presentasi
Show conversation : menampilkan dan memulai percakapan dengan
peserta lainnya
Show Participant : menampilkan daftar peserta kelas tuweb
Hang up : menghentikan kelas tuweb

7. Pada saat tutor akan menyampaikan materi, pastikan mahasiswa sudah menonaktifkan
microphone dan video agar tuweb berjalan dengan optimal. Jika mahasiswa akan bertanya,
dipersilahkan untuk mengaktifkan microphone. Tutor disarankan menggunakan headset dalam
tuweb ini.

8. Untuk tutor yang akan menampilkan slide power point silahkan klik menu share dekstop
kemudian pilih dekstop screen, setelah itu tutor bisa membuka power point yang akan
dipresentasikan kepada mahasiswa.

9. Untuk mengakhiri presentasi power point silahkan arahkan kursor/mouse ke bagian atas
kemudian klik “Stop Presenting”

10. Klik Hang up untuk mengakhiri Sesi Kelas Tuweb Anda

