
Panduan Pendaftaran dan Uji 
Coba UI’s EPT Khusus MABA



Untuk Panduan Pendaftaran dan Uji Coba UI’s EPT 
Online Khusus MABA:

1. Ikuti seluruh instruksi yang ada di file ini.

atau

2. Simak dan ikuti video tutorial di 
https://bit.ly/3ETh2sb



Pendaftaran UI’s EPT Khusus MABA



Kunjungi laman
https://test.lbifib.ui.ac.id

Pilih UI’s EPT khusus
MABA. Kemudian klik
selengkapnya.

*Perhatian:
Jika sebelumnya sudah
pernah mengikuti EPT
regular atau memiliki
akun, silakan gunakan
akun tersebut. Klik
menu my tests dan
daftar tes. Kemudian
ikuti petunjuk dari slide
9 sampai selesai.



Lihat jadwal yang 
tersedia serta baca
semua informasi yang 
tertera terkait syarat dan 
ketentuan ujian. Setelah 
itu, klik daftar.
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Isi nama sesuai dengan identitas yang tertera di KTP/paspor Anda.

Isi dengan email yang aktif.

Isi dengan NPM Anda.

Isi password minimal 8 karakter (disarankan memuat angka dan
huruf).

Tulis ulang password pada kolom konfirmasi password.

Pilih EPTMABA-EPTMABAUI 2022

Pilih jadwal tes yang diminati*.

Klik buat akun jika sudah mengisi data dengan benar.

*Jadwal yang dipilih adalah jadwal yang diminati bukan jadwal yang diperoleh. Pastikan Anda melakukan finalisasi pendaftaran.



Sebelum email verifikasi dikirim, akan ada pernyataan tentang syarat dan ketentuan ujian. Baca dengan seksama. 
Kemudian centang pada bagian saya setuju dengan persyaratan dan aturan ini dan klik buat akun.



Cek email dan temukan pesan
dengan subjek seperti ini.  

Klik di sini untuk melakukan
verifikasi akun Anda.



Ubah foto profil
menggunakan pas 
foto.

Isi NIK dan 
unggah scan KTP.

Klik menu my tests 
dan daftar tes.

Catatan: Kolom NIDN/NIDK harap dikosongkan.



Pilih tes yang diminati.

Jika ada notifikasi seperti
gambar di samping, silakan klik
tombol yang diberi tanda
panah.



Isi nama lengkap, NPM, fakultas, alamat, dan nomor handphone. Kemudian klik simpan. Tunggu maksimal
1x24 jam untuk diverifkasi oleh admin. Setelah itu, pilih kembali jadwal yang diminati dan klik lanjut.
Jadwal yang dipilih adalah jadwal yang diminati bukan jadwal yang diperoleh. Pastikan Anda melakukan
finalisasi pendaftaran.



Cek kembali formulir pendaftaran Anda dan klik simpan. Jadwal yang dipilih adalah jadwal yang diminati
bukan jadwal yang diperoleh. Pastikan Anda melakukan finalisasi pendaftaran.



Untuk
unduh
zoom

Untuk
unduh
SEB

Silakan ubah menjadi sudah jika zoom 
sudah ter-install di handphone Anda.

Silakan ubah menjadi sudah jika SEB sudah
ter-install di laptop/PC Anda.

Silakan ubah menjadi sudah jika sudah
mencoba login zoom di handphone Anda.

Kemudian klik lanjut. 

Info penting: Sebelum install SEB, silakan update 
windows, reset camera dan uninstall antivirus terlebih
dahulu. Untuk info lebih lengkap, silakan ikuti video 
tutorial di link https://bit.ly/3ETh2sb



Klik tombol launch SEB Setting.

Centang “Always allow test.lbifib.ui.ac.id to open links of this 
type in the associated app” dan klik open safe exam browser.
Password setting SEB: nusantaraberdikari
Password Quit SEB: nusantarasejahtera



Password: nusantaraberdikari



Klik no, jika Anda klik yes maka akan keluar dari Safe Exam Browser (SEB).



Silakan sign in dengan email dan password  yang sama dengan akun pendaftaran Anda. Klik sign in.



Lakukan uji coba untuk
mengecek kesiapan
kamera pada 
laptop/PC Anda 
dengan klik ambil foto.

Jika ada kendala, silakan foto kendala tersebut kemudian kirim melalui email test.lbifibui@ui.ac.id dengan
subjek email “EPT MABA 2022”. Jika sudah berhasil, silakan tekan terminate session di pojok kanan bawah.  

mailto:test.lbifibui@ui.ac.id


Password Quit SEB: nusantarasejahtera



Jika diminta password administrator ketika
launch SEB setting, silakan tekan tombol
biru, unggah dan klik dua kali pada file 
tersebut. Tunggu beberapa detik. 
Kemudian klik launch SEB Setting lagi.

Isi form konfirmasi ini dengan benar. Jika 
sudah berhasil, silakan pilih berhasil lalu klik
kirim. Jika masih mengalami kendala, silakan
kirim foto kendala ke email 
test.lbifibui@ui.ac.id



Pilih EPT MABA-
EPT MABA UI 
2021-2022

Pilih tanggal dan 
waktu tes yang 
akan dikuti.Klik simpan

Baca semua info penting dengan teliti.

Pilih alasan mengikuti tes. Kemudian pilih jawaban
terkait pernah mengikuti Tes TOEFL ITP? Jika iya, 
silakan cantumkan skor dan tanggal tesnya.



Jadwal tes telah berhasil dipilih dan Anda telah
melakukan finalisasi pendaftaran. Pada halaman
ini akan ditampilkan tanggal tes, waktu tes, 
username CBT, SEB Exam Setting, ID metting, 
dan passcode Zoom.

Setelah pendaftaran difinalisasi, silakan lakukan uji 
coba mengakses contoh soal dan diagnosa perangkat
dengan mengikuti langkah-langkah di slide berikutnya
(wajib dilakukan). Halaman SEB bisa diakses melalui
tombol launch atau pilih start>safe exam browser



Uji Coba Contoh Soal dan Diagnosa
Perangkat untuk Tes.
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Klik my test

Klik lihat



Klik launch



Password: nusantaraberdikari



Klik no, jika Anda klik yes maka akan keluar dari Safe Exam Browser (SEB).



Silakan sign in dengan email dan password  yang sama dengan akun pendaftaran Anda. Klik sign in.

Tombol
reload Untuk

mengatur
ukuran huruf
menggunakan
zoom.



Lakukan swafoto dengan
klik ambil foto. Kemudian
gunakan kode
foto/passcode untuk uji 
coba yaitu 1234. Kode 
foto/passcode untuk ujian
akan diberikan oleh 
pengawas.

Jika ada kendala, silakan foto kendala tersebut kemudian kirim melalui email support@eptui.zendesk.com. 

Klik start

mailto:support@eptui.zendesk.com


Klik akses tamu



Klik mulai



Klik untuk
mendengarkan
audio

Klik pada 
jawaban yang 
menurut Anda 
benar

Total waktu
yang tersisa Waktu tersisa pada section tes

Klik selanjutnya untuk mengerjakan soal berikutnya.



Setelah selesai mengerjakan
contoh soal, klik alat diagnosa.



Klik uji kompatibilitas sistem



Jika hasil cek kompatibilitas sistem
menunjukkan “Bandwidth kurang”,
disarankan/jika memungkinkan
untuk mencari koneksi internet yang
lebih baik lagi. Disarankan
menggunakan provider telkomsel.



Saat tes nanti, silakan klik token 
CBT Anda untuk mengetahui login 
dan password ke halaman CBT.



Akan diperoleh setelah
diabsen oleh pengawas.

Klik kembali untuk login ke halaman CBT



Silakan gunakan token 
CBT Anda untuk
mengakses soal tes. 
Akun ujian Anda dapat
diakses sesuai dengan
tanggal tes yang dipilih.



Password Quit SEB: nusantarasejahtera

Jika sudah selesai, silakan klik tombol terminate session di pojok kanan bawah.



Jika ada kendala, silakan kirim foto kendala
melalui email test.lbifibui@ui.ac.id atau
bergabung ke group EPT MABA UI 2022 di 
Telegram : 
https://t.me/+pHtteVMCkno4ZjFl

mailto:test.lbifibui@ui.ac.id
https://t.me/+pHtteVMCkno4ZjFl

