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-SBffiTN.]@ltulahRektektoiUniveiffi -Eikamimernangtraruimengistimewakan

Brawiiaya (UB) Prof. Dr. lr. Mohammad kita. Ternyata yang bersangkutan bisa
Bisri,"MS i"tnput mengoreksi penulisan mengerjakan soal dengan kondusif sekali,"
i den t i t aspeS 'e r ta . saa tmon i to r i ngdanungkapPar tono lag i .
evaluasi (Monev) SBMPTN hari pertama,' Bisri pul T9T?parkan, hasil_dari
kemarin.' , tinjauannya kali ini berjalan lancar. Ketika

"Iniurek-ureknya(arsiran,Red)dilakukan ia melakukan dialog- di beberapa ruang
yangtelitiyamarjtrkutnyunallifirlakmasuk pun, juga tidak terjadi kendala. Salah satu
korJtritoroputer,"imbauBisrikcpadasalah pengawas ruang Soshum PBT, Fariza
satupesertaies PBT di Gedrmg Pascasarjana mengatakan, tidak a{a kendalayan$dialami
Universitas Negeri Malang (IlM). 

- 
peserta. Untukpenulisan identitas danteknis

Setelah meniijau singkat, bisri-pun keluar menjawab pLur semuanya bisa dirampungkan
'dan 

menuiu loftasi CBT bersama Rektor dengan baik oleh peserta di ruang 001 yang

Universitis Negeri Malang (UM) Prof. ia jaga. Dia juga tidak mener4ukan adanya
Dr. AH Rofiuddin M.Pd. Kedua rektor ini kecurangan. "Kami tidak mesemukan
kembali mengingatkan peserta agar mengisi kecurangan sama sekali," kata dia.
data densan benar di kompufer. lmbauan Ketua Panlok 55 Prof. Dr. Kusmartono,
sama ia b-erikan di lokasi tes yang berbeda. M.Si mengatakan. pencegahan.untuk-joki

"Saya meinang meninjau bukan hanya juga telah dilakukan, karena itu, jika selama
kelancaran, kendila atau kecurangan saja. tinjauan ditemukanjoki, ia pun tidak segan

Namuniusamengingatkanpesertaierutama memberikan sanksi. "Ya syukurlah selama
PBT un-n"rf memb-eri-kan urek-urek (arsiran) tinjauan di beberapa lokasi ini, kami tidak

dengan benar. Baik identitas ataupun menemukan kecurangan. Semua lancar,
* iawa-ban." ielas Bisri. difabel lancar," ungkapnya.
" 

Karena,-menurut Bisri, biasanya peserta Pantauan Malang Post, ujian tulis

sudah terlanjur bersemangat untuk SBMPTN untuk kelompok PBT, CBT
mengerjakan soilsehingga lupamenuliskan dan difabel semuanya_be{_alan lancar.dan
identitis. Akibat yang ia khawatirkan, tidak ada kendala. Panlok 55 Kota Malang
jawaban tidak terbaia pada scanner dan nilai mengharapkal .nqtil yang maksimel_qri
'iidakk"lrrat 

tes SBMPTN ini. Masing-qlsing.PTN
B isri j uga menj elaskan beberapa berharap agar hasil ujian yang kompetitif ini

keuneguhn tBT. "Pelaksanaan tes dengan bisa memenuhi kuota yang telah ditetapkan,
CBT lebih terkonrrol dan akan semakin dengannilaimaksimal.(sin/han) .:,


