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PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PASUKAN PROKTOR DAN TEKNISI

Mekanisme Menjalankan VM UNBK 2017

Hapus
data
Starte
r Aktif
• SN
muncu
l
• Submi
t ID
serve
r
• Appro
val
SN

Sinkro
nisasi
• Statu
s
Aktif
• Tab
Statu
s
Downl
oad

Rilis
Token
• Statu
s
Aktif
• Tab
Statu
s Tes

Upload
Hasil
• Statu
s
Aktif
• Tab
statu
s
Peser
ta

Backup
• Tab
Backu
p &
Hapus

Persyaratan Teknis Sekolah Penyelenggara UNBK 2017
a. Server (utama dan cadangan):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC/Tower/Desktop (bukan laptop)
Processor dengan 4 core dengan frekuensi clock 1.6 GHz 64 Bit
RAM 8 GB (Dengan VM RAM 4 GB)
Harddisk 250 GB
Browser : Chrome. Exambro CBT Sync
Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows 7/Linux
Ubuntu 14.04
LAN CARD dua unit (satu ke jaringan internet dan satu ke Jaringan lokal)
UPS (tahan 15 menit)
Jumlah server mengikuti rasio 1 : 40 (1 server maksimal untuk 40 client) .
Memperbesar jumlah rasio maka harus menambah jumlah core dan RAM
Cadangan 1 server.

Persyaratan Teknis Sekolah Penyelenggara UNBK 2017
b.

Client (utama dan cadangan):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

c.
d.

PC, Laptop atau Thin/Zero Client
Monitor minimal 12 inch
Processor Single core dengan frekuensi clock 400 MHz
RAM minimal 512 MB
Operating System: Windows XP/Windows 7/Windows 8/LINUX
Web Browser: Exambro
Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space)
LAN Card
Jumlah client mengikuti rasio 1 : 3 ( 1 client untuk 3 peserta)
cadangan minimal 10%.
Headset/earphone (untuk ujian listening SMA/MA dan SMK)

Jaringan internet dengan bandwidth minimal 1 Mbps (stabil)
Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN BUKAN WIFI)
• Switch dengan jumlah port sesuai dengan jumlah komputer pada setiap setiap server.
• Setiap server harus memiliki switch sendiri (tidak digabung dengan server lain).

iagram Alir UNBK 2017

Mekanisme Pelaksanaan UNBK
• Sebelum Hari Ujian :
– Teknisi/Sekretariat mendownload dan mencetak Bahan UN (Berita
Acara dan Daftar Hadir).
– Proktor melakukan sinkronisasi ke server pusat sebelum hari
pelaksanaan ujian.

• Pada Hari Ujian :
– Proktor mencetak kartu peserta yang berisi username dan
password setiap peserta untuk diserahkan ke pengawas ujian.
– Proktor menyalakan/mengaktifkan Exam Browser di setiap client
(komputer peserta)
– Pengawas membagikan kartu peserta kepada peserta ujian yang
masuk ruang ujian.
– Kartu Peserta Jangan di tempel di meja, di khawatirkan peserta
salah memasukkan username dan password

Mekanisme Pelaksanaan UNBK
• Saat Ujian :
– Proktor meminta token ujian ke server pusat.
– Proktor memberikan token kepada pengawas.
– Pengawas mengumumkan token ke seluruh peserta ujian dan
meminta peserta untuk mulai mengerjakan soal.

• Selesai Ujian setiap sesi
– Pengawas mengumumkan ujian sudah berakhir dan meminta
peserta untuk meninggalkan ruang ujian.
– Proktor mengecek dan menlog out Exam browser seluruh client.
– Proktor melakukan Upload data jawaban ke server pusat.
– Proktor melakukan Back up data dan memindahkan file backup ke
flashdisk atau hardisk external
– Proktor dan Pengawas mengisi dan menandatangani berita acara.
– Teknisi/Sekretariat mengupload Berita Acara dan Daftar Hadir
(setelah ditandangani oleh Kepala Sekolah) ke web.
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Mekanisme Pelaksanaan UNBK
• Catatan :
– Akses internet di server hanya diperlukan pada saat sinkronisasi
data, meminta token ujian dan mengupload hasil ujian.
– Skor Peserta tidak langsung diumumkan setelah ujian, tetapi
diumumkan lebih cepat dari UN tertulis
– Web Komunikasi antar penyelenggara UNBK terpisah dengan
sistem UNBK, yaitu melalui web : unbk.kemdikbud.go.id
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Flow Data UNBK Server Pusat ke Server Sekolah
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Perbaharuan Aplikasi
•VHD dan Exambro untuk Simulasi bulan November dan Desember menggunkanan VHD dan
Exambro yang terbaru versi UNBK 2017
•VHD dan Exambro Lama bisa di hapus
•Pastikan topology Jaringan menggunakan topology yang diberikan UNBK 2017
•Proktor Menyalakan VM namun tidak perlu masuk ke Windows VM
•Aplikasi Web CBTSync diakases dari Host Server menggunakan ExambroCBTSync
•Client dalam mengakses halaman tes menggunakan Exambro versi Terbaru (tidak lagi IP
Registered)
•Client harus mematikan akses internet dan WIFI, untuk bisa menjalankan aplikasi exambro
terbaru
•Pastikan client menggunakan statik IP Address setting dengan segmen yang sama dengan VM
(192.168.0.xxx) selain 192.168.0.200
•Pastikan URL di Exambro : 192.168.0.200/unbk
•Tersedia Aplikasi Android untuk Proktor (untuk memperoleh update informasi dari pusat, dan
token offline)
•Tersedia Aplikasi Android untuk Dinas Propinsi dan kabupaten/Kota (untuk memperoleh
update informasi dari pusat dan informasi rekap sekolah yang sudah sinkronisasi)
•Silahkan konsisten membuka web unbk. Kemdikbud.go.id (ada info khususnya untuk proktor
dan dinas)
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