
TATACARA INSTALLASI APLIKASI UJIAN SSE UM-MANDIRI   

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2020 BAGI PESERTA  

  

A. Bagi Peserta yang menggunakan Notebook atau Laptop atau Netbook atau  

Personal Komputer (PC)  

a. Spesifikasi minimal perangkat ujian antaralain :  

i. Prosessor Intel/AMD 1,2 Ghz atau lebih tinggi;  

ii. RAM 2GB atau lebih tinggi;  

iii. Memiliki dan berfungsi kamera depan, personal komputer wajib 

menggunakan Webcam atau yang sejenis;  

iv. Sistem Operasi Windows 7/10 atau Sistem Operasi macOS 10.15, 10.14,  

10.13, 10.12, 10.11;  

b. Koneksi Internet untuk mengakses laman ujian;  

i. Koneksi internet bisa mengunakan paket data dengan sinyal minimal 4 

bar dan jaringan 3G/H+ atau yang lebih tinggi;  

ii. Koneksi internet juga dapat menggunakan wifi yang terhubung dengan 

jaringan internet;  

c. Tatacara Installasi Aplikasi Ujian UM MANDIRI UIN RIL 2020;  

i. Unduh aplikasi ujian pada barcode yang tertera pada kartu ujian;  

ii. Pilih aplikasi yang tepat dengan perangkat ujian yang anda gunakan;  

iii. Pilih SSE-UMLOKAL-Win.zip untuk pengguna Windows;  

iv. Extrak File SSE-UMLOKAL-Win.zip untuk pengguna Windows;  

v. Lakukan Installasi Aplikasi dengan cara Buka Folder hasil extrak -> Pilih 

file SSE-UMLOKAL Installer - > klik 2x -> Klik Next -> Pilih Modify ->  

Klik Next -> Klik Next -> Klik Finish; vi. Pindahkan file SSE UM LOKAL 

2020 dari folder hasil extra ke Dekstop anda dengan cara pilih file SSE UM 

LOKAL 2020 -> klik kanan copy -> pindah ke Dekstop anda -> klik kanan 

paste;  



vii. Installasi dan persiapan aplikasi ujian selesai.  

B. Bagi Peserta yang menggunakan Smartphone Android  

a. Spesifikasi minimal perangkat ujian antara lain :  

i. RAM 2GB atau lebih tinggi;  

ii. Android 4.4 (Kitkat) atau lebih baru;  

iii. Memiliki dan berfungsi kamera depan;  

b. Koneksi Internet untuk mengakses laman ujian;  

i. Koneksi internet bisa mengunakan paket data dengan sinyal minimal  

4 bar dan jaringan 3G/H+ atau yang lebih tinggi; ii. Koneksi internet juga 

dapat menggunakan wifi yang terhubung dengan jaringan internet;  

c. Tatacara Installasi Aplikasi Ujian UM MANDIRI 2020;  

i. Unduh aplikasi ujian pada barcode yang tertera pada kartu ujian peserta;  

ii. Pilih SSE_UM_LOKAL.apk;  

iii. Install pada Smartphone Android anda;  

iv. Cek pada beranda Smartphone anda, jika sudah ada aplikasi SSE UM  

LOKAL maka installasi telah sukses dan selesai;  

v. Saat membuka aplikasi UM Lokal, klik allow apabila aplikasi meminta 

akses kamera dan microphone smartphone.  

  

  

  

  

  

  

 

  


