Panduan Instalasi Aplikasi Ujian
SMUP
Spesifikasi Perangkat Ujian
Jenis

Laptop

Sistem Operasi

WIndows 7, 8, 10

CPU

Intel i3 atau di atas nya

RAM

4 GB

Webcam

Ada dan berfungsi dengan baik

Penyimpanan Bebas ( Free Disk Space)

> 1 GB

Koneksi Internet

1 Mbps dengan kouta internet 2 GB
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Petunjuk Instalasi Aplikasi Ujian SMUP
Mohon dibaca petunjuk ini dengan seksama.
Petunjuk ini menjelaskan tata cara instalasi aplikasi SEB dan cara menggunakan file konfigurasi untuk
mengikuti Ujian Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran.
1. Pastikan Laptop mempunyai baterai yang berfungsi dengan baik, jika perlu di-charge dari awal
untuk menghindari laptop mati saat ujian.
2. Cek kualitas koneksi internet dan pastikan kuotanya cukup.
3. Lakukan instalasi pada file 2-SafeExamBrowserInstaller2.4.exe
a. Double klik pada aplikasi 2-SafeExamBrowserInstaller2.4.exe

b. Proses persiapan instalasi
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c. Pilih tombol Next > pada tampilan awal instalasi

d. Pilih “I accept the terms in the license agreement”, kemudian pilih Next >
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e. Pilih Install

f.

Setelah selesai akan muncul tampilan seperti berikut, kemudian pilih Finish
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4. Double klik pada file "3-Aplikasi-Ujian-SMUP-passwordnya-unpad.seb".

FIle ini akan digunakan untuk memulai tes , nanti akan diminta password untuk menjalankan
aplikasi ujian, diisi dengan “unpad” tanpa tanda petik.
5. Sebelum menjalankan "3-Aplikasi-Ujian-SMUP-passwordnya-unpad.seb", pastikan semua
jendela aplikasi telah ditutup terutama :
a. Zoom
b. Skype
c. TeamViewer
d. Firefox
e. Aplikasi lain yeng menggunakan webcam ( seperti CyberLink Youcam dan aplikasi
sejenisnya)
6. Untuk keluar dari SEB, Peserta bisa menekan tombol Ctrl + Q atau dengan melakukan klik pada
tombol Quit di sebelah kanan bawah aplikasi ujian.
7. Tombol Refresh Halaman, Informasi Sinyal Wifi, Indikator baterai, dan tombol Quit (keluar)
terdapat di sebelah kanan bawah aplikasi ujian.
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Pertanyaan yang sering ditanyakan
1. Q : Bagaimana bila salah satu persyaratan perangkat ada yang berbeda dengan persyaratan tes
? Misalnya perbedaan sistem operasi atau kapasitas RAM-nya tidak memenuhi spesifikasi .
A : Bila menggunakan spesifikasi yang berbeda, dikhawatirkan ada fitur-fitur yang tidak berjalan
sehingga pelaksanaan tes akan terganggu, tidak optimal .
2. Q : Apakah tes daring bisa menggunakan HP ?
A : Tidak bisa, saat ini fitur yang kompatibel untuk aplikasi ujian adalah laptop.
3. Q : Apakah tes daring bisa menggunakan IOS / MacOS?
A : Tidak bisa, saat ini fitur yang kompatibel untuk aplikasi ujian adalah laptop dengan sistem
operasi Windows.
4. Q : Muncul Error Webcam tidak bisa dibuka ?
A:
●
●
●

Pastikan Sistem Operasi PC / Laptop menggunakan Windows.
Pastikan versi SafeExamBrowser menggunakan versi 2.4
Pastikan perangkat Laptop tersedia webcam dan berfungsi dengan baik, pengujian bisa
dengan cara menjalankan browser dan buka url https://id.webcamtests.com/ . Setelah
pengujian selesai, browser wajib ditutup agar fungsi webcam dapat dijalankan Aplikasi
Ujian.

5. Q : Muncul Error Webcam tidak bisa dibuka padahal diuji di Aplikasi lain sudah OK ?
A:
●
●

Pastikan Sistem Operasi Laptop adalah Windows 7, 8, 10 bukan MacOS , Linux dan yang
lainnya.
Pastikan versi SafeExamBrowser menggunakan versi 2.4
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6. Q : Laptop saya Sistem Operasinya Windows dan pengujian webcam OK, namun belum muncul
juga di Aplikasi ?
A : Pastikan tidak ada aplikasi lain yang menjalankan fungsi webcam dan cek versi Safe Exam
Browser yang digunakan adalah Versi 2.4, bukan yang lain.
Berikut cara pengecekannya :
1. Buka Control Panel
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2. Pilih Programs and Features

3. Cari aplikasi Safe Exam Browser, kemudian klik pada nama aplikasi SafeExamBrowser

4. Versi aplikasi bisa dilihat pada bawah tampilan jendela
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7. Q : Pada tampilan Webcam muncul tampilan lain bukan tampilan wajah Saya?

A : Pastikan tidak ada aplikasi lain yang menggunakan kamera laptop. Tutup aplikasi webcam
lainnya (contoh aplikasi Youcam) dan jika masih muncul, kami sarankan untuk uninstall
sementara aplikasi webcam tersebut.
8. Q : Soal atau pilihan jawaban tidak muncul ?

A : Klik tombol refresh di kanan bawah
. Jika masih sama silakan cek koneksi internet
Anda pastikan kualitas internetnya bagus dan kuotanya masih tersedia.
9. Q : Tidak dapat login setelah capture foto
A : Setelah klik tombol Capture langsung isi Nomor Peserta Ujian dan PIN kemudian klik tombol
Login jangan klik tombol “Ulang”.
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10. Q : Cara open with “AplikasiUjianSMUP.seb” dengan SafeExamBrowser
A:
●
●

Pastikan aplikasi 2.SafeExamBrowserInstaller2.4.exe sudah terinstall di laptop.
Klik kanan “3-Aplikasi-Ujian-SMUP-passwordnya-unpad-v01.seb”, pilih Open with...

●

Centang “Always use this app to open .seb files”, kemudian Pilih More apps
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●

Pilih Look for another app on this PC

●

Pilih Local Disk (C:) > Program Files atau Program Files (x86) > SafeExamBrowser >
SafeExamBrowser.exe > Klik tombol Open.
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