
KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia,

Surabaya Pos, Surya, Malang Post, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah

Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun  . 2017
BUIAN :  JAN, FEB, MAR, APRIL,  MEI,  JUNI,  JULI ,  AGUST, SEPTEMBER, OKTOBER'  NOV'  DES

Tangga l  . 1  2  3  4  5  6  7  8  I  10  11  12  13

14151617181920212223242526
27  28  29  30  31  ha l  ' . .

SELEKSI Bersama Masuk Perguruan
T ingg i  Nege r i  (SBMP_TN)  Yang
mengandalkan komputer dan Jarrngan
intemet untuk sistem CBT (computer
based test) sempat dibayangi momok
WannaCry. Antisipasi yang dilakukan
Universiias Neferi Malang (UM)

dgoggo tpHste software ilan anti virus

tisa sampai empat kali dalam sehari
te-rnrrurturut. mimbuahkan hasil. Virus
WannaCry tidak menghambat SBMPTN
hari pertama, kemarin.

"Kami menYiaPkan komPuter
terbanyak, yakni' 800 komputer- unhrk

CBT, 
-karena 

itu kami melakukan
updaie'softwar,.g- sap,gai 4 kali untuk

m e n g h i n d a r i  m a l w a r e , "  u n g k a P
Keoffa bagian Teknologi lnformasi
aan fomunikasi, Mahmudin Yunus,
S.Kom, M.Sc.

Lanskah ini, menurutnYa, meruPakan
hal luir biasa yang dilakukan tim TIK

UM selama menangani Persoalan lT'

7a- 
- ----

SBMPTN Bebas Ancaman Virus
f Sombungon dori Holomon I

"Tahun lalu, kami tidak seantisipatif ini'

Sekarang kami sering meng-update anti virus

dan lenibur terus untuk melakukannya,"
imbuh Yunus.

Ketua Pusat Teknologi Informasi dair

Panekalan Data (PTIPD) UIN Maliki Linda

Sahia Anggaeni men gatakan,
p ihaknva  yang  ba ru  ka l i  Pe r tama

*"luktuttikun CBl pun telah melakukan

o"ii iupun mulai dari pengawasan dan

instalasi di t iap komputer. "Soal virus

itu. memang diperlukan adanya tingkat
keamanan iersendir i .  Karena jumlah

komputer kami sedikit, maka kami bisa

lebih intens memperhatikan tiap-tiap unit

komoutet" uiamya.
Sernentara Humas Univeristas Brawijaya,

meminimalisir kelengahan serta kesalahan
dari para peseria, khususnya dalam pengisian

identitas," terangnya.-_vr""*itwu, 
ist t"tih uagus dilaksaqakan

untuk tes SiltrlpfN serta bisa ditingkatkan
denean sistem lain. "Mungkin bisa dergan

sist6m cloud sehingga akses tidak perlu

download dari pusat dan lebih efisien, serta

mengdrangi peijokian," kata Bisri" .
NimuriniasalahnYa, ada Pada biaya

mahal pengadaan komputer u-ntuk CB.T

karena hanya digunakan satu tahun s€kar'
"sehingga mau tidak mqltgtap ^Etl.:
dikomb-iiasikan antara PBT dan' CBT,"
tutumva.

Kemarin, para rektor jug tertarik meninjau
'lokasi 

tes difabel di SMAN 5 Malang. Ada

satupeserta difabel Saintek yang melakukan
uiian pSt. Peserta tuna daksa atas namaAdi
Sitiawan itu menggunakan kursi roda karena

keduakakinyalumPuh. ' '.t -.

Pranatalia Pratami Nu,ritalia Pratami Nugraheny mengalakan,
iapan UB sudah dilakukan sejak sabtu.Derslaoan uE suoan (lrral(u .1[ rsJ4N J4uru''S"rnuu 

komputer sudah dijaga dan, di-

update oleh fim. Ia mengatakan, IIB juga

sudah mempunyai lisensi Microsoft. Untuk
menanggulangi ancaman virus iniprrn

bukan iienjadi masalah besar. "Jumlah
.komputer kami sekitar 700an. tgpl" tgq

sudair antisipasi karena adanya fasilitas dari

Microsoft tadi," ungkaP dia.
Reklor UB Ingatkan Pengisian Idettitas

- Kesalahan keeil dalam mengisi identitas

atau arsiran dalam kolom jawaban yang

tidak pas, bisa berpengaruh pada hasil tes

MenunrtPenanggungjawab Lokasisekaligus
-^o,,,oo' ri i on P"tt^.^ difrhel vans uiian kalipengavasujialPg::t*l!:lJT"9,Y#3

i"i fra* membutuhkan banyak fasilitas dan
tanpa pendamping. "Tidak ada gendampllg
kmena dia masih bisa mengeqakan sendrn'
Tadi hanya diantar, dan sejak awal mernbaur
dengan peserta lain,"'jelasnya. Partono juga

*.tibebe.kutt, jika Adi bisa mergerjaJen soal

secara lancara.
"Ya karena menurut kami dia istimewa'


