3.074 Peserta Mengikuti UTBK-SBMPTN di Unimal

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh, Juli Mursyida Phd meninjau lokasi UTBK-SBMPTN di 14 ruang yang terbagi di tiga
lokasi di Unimal. Foto: Bustami Ibrahim

UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Universitas Malikussaleh mengadakan Ujian Tulis Berbasis Komputer
(UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di tiga lokasi yaitu Kampus Reuleut
Aceh Utara, Kampus Bukit Indah, dan Kampus Uteunkot Lhokseumawe yang di mulai 17 – 23 dan 28 Mei 2022.
Koordinator Pelaksana UTBK-SBMPTN Universitas Malikussaleh, Asri MT , Selasa (17/5/2022) mengatakan,
untuk persiapan pelaksanaan UTBK sudah dimulai dari sebulan yang lalu seperti persiapan ruang, komputer,
dan juga IT. Untuk lokasi tes UTBK ada di tiga titik yakni kampus utama Reuleut, Kampus Bukit Indah, dan
Fakultas Kedokteran Cunda.
“Untuk saat ini belum ada kendala, sementara semua penanggung jawab lokasi, penanggung jawab ruang,
pengawas, dan juga IT ruang dan server itu sudah standby dari jam 6.00 WIB pagi,” katanya.
Untuk peserta yang terdaftar, lanjut Asri, ada 3.074 orang yang terbagi dalam 12 sesi selama delapan hari. “Kita
ada 14 laboratorium komputer di tiga lokasi, 2 di kampus Reuleut, 11 di Bukit Indah, dan 1 di GOR Cunda,”
sebut Asri.
Ia berharap, agar semua peserta dapat hadir 15 menit sebelum ujian dilaksanakan, jika ada peserta yang
terlambat maka tidak diizinkan masuk lagi. Kemudian peserta juga akan di cek suhu badan dan juga diwajibkan
cuci tangan serta memakai masker sewaktu memasuki ruang ujian.
“Untuk sesi pagi ujian dilaksanakan pada pukul 06.45 WIB dan sesi siang pukul 13:00 WIB yang dimulai
pemeriksaan Identitas atau dokumen selama 20 menit, latihan 5 menit, dan dilanjutkan ujian Tes Potensi
Skolastik (TPS) dan bahasa Inggris, serta Tes kemampuan Akademik (TKA) Saintek bagi yang pagi hingga
pukul 10: 30 WIB, dan TKA Soshum di waktu sore hingga pukul 16.15 WIB,” pungkas Asri.
Sementara, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh, Julimursyida Phd saat melakukan
peninjauan ke seluruh ruang ujian menyampaikan, untuk pelaksanaan ujian sesi pertama hari ini berjalan dengan
lancar dan tidak ada kendala apapun, tim dari pengawas, penanggung jawab ruang, dan lokasi sudah hadir 45
menit sebelum ujian dimulai.
“Di setiap titik lokasi ujian ada kita tempatkan tenaga kesehatan, dan kita juga buka posko Covid LTMPT. Sesi
pertama Alhamdulillah kehadiran peserta capai 97 persen,” tutupnya.[tm]
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