
Petunjuk Download Dalam menangani Secure Connection 
Failed 
 
Untuk dapat mendownload aplikasi “Kambing”, ada dua pilihan yang ditawarkan. Plihan 
yang pertama adalah melalui https://poss.its.ac.id , namun, saat anda masuk ke dalam 
situs tersebut, mungkin anda akan mengalami sedikit kepanikan saat menemui tampilan 
seperti di bawah ini 
 

 
 
Saat mengalami kondisi seperti itu, anda tidak usah panik, karena hal tersebut merupakan 
hal yang wajar terjadi. Lanskah yang sebaiknya anda lakukan adalah tekan link or u can 
add an exception yang berada di bawah Secure Connection Failed. 
 



 
 
Lalu, hal yang harus anda lakukan selanjutnya adalah pilih button “Add Eception”. Maka 
anda akan dihadapkan pada kotak dialog seperti di bawah ini/ 
 

 
 
Pada kotak Location, silahkan anda isi dengan alamat https://poss.its.ac.id/ seperti yang 
telah dicontohkan di atas. Lalu tekan “Get Certivicate”. Maka akan muncul tampilan 
berikut : 



 

 
 
Langkah selanjutnya adalah pilih Button “Confirm Security Exception”. Dan anda akan 
berhasil masuk pada halaman situs yang anda inginkan. Dan anda sudah dapat memulai 
untuk mendownload aplikasi “Kambing” ini.  
 
Jika anda sudah berada pada halaman situs https://poss.its.ac.id, lalu anda pilih link 
“KAMBING Project”, maka anda akan dihantarkan pada halaman milik Kambing 
Project. Pada halaman tersebut anda akan menemukan link untuk mendownload aplikasi 
“Kambing”.  

 
 
Selanjutnya aka nada pilihan untuk mendownload, maka silahkan anda memilih link 
KAMBING_ver1_released.zip 
 

 
 
 



Bagaimana Cara Download Aplikasi “Kambing”? 
 
Untuk Pengguna 
 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat mendownload aplikasi “Kambing” yaitu : 

1. Buka halaman Download pada situs http://kandangkambing.wordpress.com. 
2. Hal utama yang harus kita perhatikan pertama kali, pastikan apakah pada PC yang 

anda gunakan untuk menginstall aplikasi “Kambing” sudah terinstall JRE. Jika 
komputer anda belum terinstall JRE, maka buka link untuk mendownload JRE. 
Pilih link download JRE yang sesuai dengan platform yang akan anda gunakan, 
apakah windows, ataukah Linux.  

3. Jika JRE di atas sudah terinstall pada PC anda, maka buka link untuk men-
download “Kambing”. Jika sudah berhasil, maka aplikasi “Kambing” siap 
dijalankan. 

 
 
Untuk Pengembang 
 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat mendownload aplikasi “Kambing” yaitu : 

1. Buka halaman Download pada situs http://kandangkambing.wordpress.com. 
2. Sebagai seorang pengembang, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah PC 

yang digunakan sudah terinstalasi JDK. Jika belum, maka pilih link untuk 
mendownload JDK yang sesuai dengan platform yag digunakan, apakah Windows 
ataukah Linux. 

3. Jika JDK di atas sudah terinstall pada PC anda, maka buka link untuk men-
download “Kambing”. Jika sudah berhasil, maka aplikasi “Kambing” siap 
dijalankan, dan anda sebagai seorang pengembang, siap menjadikan aplikasi 
“Kambing” menjadi mempunyai nilai yang lebih dari sebelumnya. 

 
 


