PETUNJUK TEKNIS INSTALASI
PERANGKAT UM-MBI 2021
Berikut ini adalah petunjuk teknis instalasi perangkat penunjang UMMBI online 2021. Setiap
peserta diharapkan menyiapkan lebih awal agar tidak terjadi kendala ketika ujian sedang
dilaksanakan. Ikuti instruksi instalasi dibawah ini dengan teliti dan seksama, apabila terdapat kendala,
harap segera melaporkan ke admin.
A. Pada Smartphone/ HP
A.1 Install Aplikasi Zoom di Smartphone
• Zoom dapat didownload melalui playstore atau appstore, lakukan pendaftaran bagi yang
belum memiliki akun zoom
• Rename atau Rubah Nama pada Id Zoom (Display Name) pada akun peserta dengan format
(ruang ujian_nomer peserta_namadepan).
Contoh : 20210874_Abrizal

Gambar 1. Merubah id Zoom

•
•

Pada Kamis 14 Januari 2021 peserta akan mendapatkan link zoom yang akan digunakan
pada UMMBI Online tanggal 16 Januari 2021.
Yang terpenting adalah Zoom sudah terinstall di HP masing-masing peserta, perkara hp
yang digunakan bebas smartphone apapun bisa yang penting zoom bisa terinstall dengan
baik.

B. Pada Laptop
B.1 Install Aplikasi di Laptop
•
•
•

Usahakan laptop yang digunakan adalah Laptop/Komputer dengan OS Windows
Pastikan kamera pada laptop dapat berfungsi dengan baik.
Selanjutnya, download aplikasi UMMBI melalui link berikut :
https://drive.google.com/drive/folders/1zSnaQqgWYi-R2mUdCVCfkP6wLFWtAWp?usp=sharing
Terdapat dua buah file (aplikasiummbi.exe dan ummbitulis2021.seb) lihat pada gambar 2.

Gambar 2. File Download Ujian MBI Amanatul Ummah Pacet

•

Cara mendownload kedua file diatas adalah dengan cara klik kanan, kemudian download
kedua file tersebut.

Gambar 3. Cara Download File UMMBI

•

Setelah File terdownload maka tampilan file terlihat seperti dibawah ini. Selanjutnya Install
aplikasiummbi.exe

Gambar 4. AplikasiUMMBI dan UMMBI2021.seb

•

Lakukan instalasi aplikasiummbi.exe seperti dibawah ini, yang pertama centang dibagian I
Accept the terms in the license agreement, kemudian klik next

Gambar 5. Langkah pertama instalasi aplikasi
•

Selanjutnya klik install

Gambar 6. Langkah kedua instalasi aplikasi
•

Tunggu proses instalasi berjalan seperti pada Gambar 7

Gambar 7. Langkah pertama instalasi aplikasi
•

Klik Finish jika proses sudah selesai dilakukan.

Gambar 8. Langkah pertama instalasi aplikasi

•

Setelah proses instalasi selesai silahkan buka file ummbi2021.seb seperti pada gambar
dibawah ini yang ditunjuk oleh tanda panah.

Gambar 9. Buka aplikasi ummbi2021.seb

•

Setelah dibuka aplikasi ummbi2021.seb maka aplikasi akan berjalan dengan syarat laptop
atau komputer sudah terkoneksi dengan internet. Jika muncul tampilan seperti dibawah
ini klik OK

Gambar 10. Kotak dialog ada aplikasi lain yang terbuka

•

Jika ada kotak dialog yang mengistruksikan untuk keluar aplikasi diklik NO

Gambar 11. Kotak dialog utk memberikan isyarat apakah ingin keluar atau tidak

•

Aplikasi UMMBI Online dapat berjalan dengan baik jika sudah keluar tampilan seperti
dibawah ini. Selanjutnya tinggal memasukkan user dan password yang sudah diberikan
untuk login contoh :
No. Akun : 08712381231
Password : 202109234
atau klik Latihan CBT sehingga akan muncul seperti pada gambar, setelah aplikasi berjalan,
maka peserta tidak dapat membuka aplikasi apapun di laptop selain CBT UMMBI

Gambar 12. Tampilan halaman login CBT UMMBI Tulis 2021

Gambar 13. Tampilan halaman demo CBT UMMBI Tulis 2021

•

Untuk keluar aplikasi silahkan klik tanda power yang berada di pojok kanan bawah,

Jika semua sudah dapat berfungsi dengan baik maka anda dapat mengikuti simulasi atau sesi
percobaan ujian pada tanggal 12 Januari 2021 . Diharapkan setelah simulasi semua kendala dapat
diketahui dan peserta dapat melaporkan masalah yang dihadapi.

ALUR UJIAN MASUK
MBI ONLINE TAHAP II
1. Peserta diharapkan sudah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan seperti dibawah ini. Usahakan
Laptop dan Handphone sudah terisi daya baterai penuh

2. Peserta harus stand by 30 menit sebelum ujian berlangsung.
3. Peserta mengeklik link Zoom Meeting melalui aplikasi zoom di hp masing-masing untuk bergabung
secara online
4. Peserta menjalankan aplikasi CBT UMMBI di laptop masing-masing.
5. Akan ada absen dan sambutan sebelum ujian dimulai
6. Selanjutnya sesi I adalah pengerjaan tes akademik meliputi Matematika, Biologi, Fisika dan Bahasa
Inggris. Sedangkan sesi II adalah tes potensi skolastik (meliputi kemampuan angka, verbal, spasial
dsb). Peserta diharapkan sudah mengatur posisi tempat duduk dan ruangnya seperti dibawah ini.
Smartphone peserta berada di belakang sebelah kanan peserta dan layar dapat terlihat oleh
kamera smartphone via Zoom.

7. Peserta mengerjakan tes secara online

PERATURAN UJIAN MASUK
MBI ONLINE TAHAP II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Peserta diwajibkan sudah siap 30 menit sebelum ujian berlangsung.
Tidak ada toleransi keterlambatan setelah ujian dimulai.
Peserta akan dipandu oleh panitia melalui video conference di smartphone masing-masing.
Selama ujian berlangsung peserta dilarang menutup aplikasi Zoom di Smartphone atau
menutup paksa aplikasi UMMBI Online di laptop.
Peserta dilarang keras melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun.
Peserta wajib memakai kartu peserta ( foto di kartu pserta harus terpasang).
Ketika ujian berlangsung peserta dilarang untuk meninggalkan tempat ujian.
Peserta diperbolehkan membawa satu lembar kertas kosong dan alat tulis untuk kebutuhan
bantuan menjawab soal yang ditunjukkan ke panitia.
Pergerakan peserta akan dipantau melalui kamera Zoom di smartphone yang digunakan
peserta dan kamera yang ada di laptop masing-masing peserta.
Panitia berhak memblokir peserta yang dianggap mencurigakan dan melakukan tindakan
kecurangan ketika ujian berlangsung.
Ketika ujian berlangsung tidak diperbolehkan ada orang disekitar peserta termasuk keluarga
peserta.
Dihimbau untuk memilih tempat yang terang sehingga kondisi peserta dapat terlihat dan
tidak ada orang lalu lalang.
Dihimbau untuk mencari tempat dengan koneksi internet terbaik dan stabil ketika di dalam
rumah.
Peserta diwajibkan menggunakan busana muslim /muslimah atau berpakaian rapi.
Apabila terjadi kendala ditengah ujian (listrik mati, internet mati) harap segera melakukan
konfirmasi via telephone atau wa dengan nomer lain.
Hasil Ujian Masuk MBI akan diumumkan sehari setelah tes dilaksanakan melalui halaman
admisi.mbi-au.sch.id

KONTAK TEKNIS ATAU TROUBLESHOT
INSTALASI APLIKASI UMMBI
Ust. Ocit (+62 812-1671-4699)

