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Koran hlitik Terbesar d.i Jar

SSt Ultl PTlfill Diuji Co[a
CIREBON - Cruna memastikan kelancaran pelakvruan

Sistem Seleki Elektronik (SSE) Ujian Masuk Pogunrm
T'mggr Keagamaan hlam Negeri (t M PIKIN) di LAIN
Syekt Nuqati Cirebon, Panitia Pelakam melakukan uji
coba perangkrt selama 3 hari mulai Senin-Rabu ( I 7- l9lt
Uji coba digawangi Pusat Teknologi Informasi dan Pargkalar
Data (PflPD) kampus setempat.

Ketua PrlPD IAIN Syekt Nurjati Cireborl Dr Darwan
MKom menjelaskaq LM PTKIN IAIN Cirebon dilaksanaka
selama 3 haii jug4 yaitu pada Senin, Selas4 dan Kamis
(24)5)715 rrlf,rguf:lakal, SSE. Sehingga 2.340 peEerta
dibekaii peniapan lebih awal dangan uji coba.

'?aerta uji coba inijug memang para calon mahasiswa
iru sendiri yang akan menjalani l.lM-PfKIN di IAIN Syekh
Nurjati Cirebon. Jadi ini unnrk mengecek beIbagai k€siapm,
seperti salah satunya sinyal. Sehingga saat pelal$anaan nanti
diharapkan tidak ada kendala," ucap Darwar\ kemadn.

Dalam uji coba yang dilaksanakan 3 hari ini, papar Darwarl
setiap harinya terbagi dalam 3 sesi. Dalam saiap sesinya ada
l3 kanal dan sdiap kanalnya diisi 20 peserh- Hal itu dilakuka4
yaitu salah satunya unnrk mengantisipasi lerlendalanya
koneki dan memudahkan pengawasar.

"Jadi total peserta LM-I,TKIN di lAlN SyetJr Nurjati Cirebon
ini ada sekitar 2.340. Untuk pengawasnya wndiri ada 13 dari
dosen. Jadi kalau kami dari PTIPD hanya rbagar pelalsarn
telois te*ait kesiapan perangkatnya saj4" papamya"

"Kalau di UIN (Jniversitas Islam Negeri) mungkin
lebih banyalq jadi pelaksanaarmya juga bisa jadi lebih
lama karena disesuaikan der4nnjumlah pesena. Kalau di
LAIN Syekh Nudati Cirebon hanya 3 hari, Senin, Selas4
dan Kamis, karena hari Rabunya (26l5DAt) kut libw
Hari Raya Waisalq" terangnya.

Dalarn kesempata ini, Darwan mengimbaq kepada para
peserta yang akan menjalani IIM-PTKIN nanti dapat
memosiapkan diri utuk menjalani ujian ini. Sepeni salah
satuya menyiapkan perangkat dan lokasi dengan sinyal yang
kuat agar dalam pelakaruan nanti tidak terjadi kendala.

"Uji coba inijuga /<an memang diterapkan sesuai ujian
yang sebenamy4 yainr selama 3 hari dan setiap harinya
terbagi dalam 3 sesi. Salah satu -yang diujicobakan juga
terkail kekuatan sinlul.jadi semogl para pesena nanti bisa
rnaryiaplzn segala Besmmya agai &Enr-ElaksaDaatr nanti
tidak ada ken.l'h Para peserta agar meme*ratikan jadwal
sesuai sesi dan waknmya yang sr.dah tertera di katu ujiao
dari pusat " tandasnya. (wan)

rOrO: suv x irftrlcriEu
TANGKAP IAYAR. Potret t ngk p larzr uji coba SSE U
PTKII{ lAlN Cirebon fang dlikuti 2.3it0 peserta dari S€nin
sampai Rabu (17.19/5) melslui saluran daring.
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