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Buat Folder sembarang 
pada FDD, contoh : 
trResponse 

Langkah 1 

Langkah 2 

Share folder trResponse yang 
sudah dibuat tadi dengan cara 
klik kanan pada folder tersebut 
kemudian pilih Share With – 
Specific People 

Langkah 3 Pada layar dialog File Sharing 
yang muncul, pilih Everyone 
di pilihan combo box 

kemudian klik 
tombo Add 

CARA MUDAH 
MENGAKTIFKAN MENU TRANSFER RESPONSE 
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Langkah 4 

Perhatikan pada bagian 
kolom Permission Level, 
pastikan untuk dirubah ke 
Read/Write 

Langkah 5 

pastikan untuk dirubah 
ke Read/Write 

Langkah 6 

Setelah dipastikan 
permission level-nya ke 
Read/Write kemudian 
klik tombol Share 
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Langkah 7 

Klik tombol Done setelah 
muncul layar dialog 
seperti gambar berikut ini 

Langkah 9 

Kemudian pilih : 
Open Network and Sharing Center 

Langkah 8 Klik kanan pada icon Wifi / 
LAN yang ada di Taskbar 
bagian kanan bawah 

Langkah 10 

Pada layar dialog Network and Sharing 
Center yang muncul, pilih menu Change 
advance sharing setting 

Langkah 11 
Pada layar yang muncul, scroll ke bagian 
bawah sendiri, dan pastikan opsi Turn off 
password protected sharing  dipilih 

Kemudian klik tombol 
Save changes 
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Langkah 12 

Buka Windows Explorer, dan pada address bar, 
ketikkan IP Server Host seperti berikut : 
\\192.169.0.199 kemudian tekan tombol Enter 

Langkah 13 

Jika langkah2 yang dilakukan diatas semua 
benar, maka akan muncul folder sharing 
trResponse yang sudah dibuat 
sebelumnya, double klik folder tersebut 

Isi folder trResponse 
harusnya masih kosong 
seperti gambar ini 

Langkah 13 

Klik kanan pada Address Bar 
Windows Explorer, 
kemudian pilih Copy pada 
layar dialog yang muncul 

Buka Command Prompt, 
ketikkan ipconfig untuk melihat 
ip komputer host 
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Langkah 14 

Hapus teks ini, kemudian ganti 
dengan hasil copy alamat folder 
trResponse pada langkah ke 13 tadi 
(tekan tombol keyboard Ctrl+V)  

Isi dengan nama komputer 
Host (bisa dilihat di System) 

Isi dengan alamat IP Host 
192.168.0.199 

Isi dengan sembarang password 

Langkah 15 

Setelah semua terisi, kemudian 
klik tombol Simpan 

Username (computer host 
name) bisa dilihat disini 

Untuk memudahkan supaya tidak salah ketik, klik 
menu Change settings,  copy di  bagian Full 
computer name dan paste-kan di isian Username 
pada menu Transfer  Response 
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Jika muncul pesan layar seperti ini, berarti proses 
pengaktifan  menu Transfer Response berhasil, SELAMAT!!! 

Tapi sebeliknya, jika muncul pesan layar seperti ini, berarti 
pengaktifan menu Transfer Response belum berhasil, cek 
kembali langkah-langkah yang dilkukan diatas, pastikan 
tidak ada yang terlewatkan atau salah langkah!!! 

Pastikan pengaktifkan menu Transfer Respon ini dilakukan dipagi hari sebelum sesi ujian dilakukan, 
dan tidak melepas FDD selama ujian berlangsung! 

Pada folder trResponse yang ada di FDD akan 
ada file TESME.txt apabilan proses pengaktifan 
menu Transfer Response berhasil! 

Isi dari file TESME.txt jika dibuka 


