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Peserto Berkebutuhon Khusus

Diimbou Segero Lopor
SBMPTN 2OI7

MALANG- Seperti di tahfh-tahun sebe-

lumnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinssi Neeeri (SBMPTI'[) Tahun 201 7 bisa

Oiitir-ti olJh peserta berkebutuhan khusus

atau difabel. Namun, ada beberapa hal yang

hatts diperhatikan saat melakukan pendaf-

taran SSNdPTN rrelalai online.
' Ketua Panitia Lokal (panl'ok) 55 Prof'
Dr. Ir. Kusmartono mengatakan,'peserta
berkebutuhan khusus atau difabel, harus

mengisi keterangan pada kolom kebutuhan
Ltusus. Hal tersebut wajib dilakukan un-

tuk menghindari kejadim seperti di tahun

sebelumnya, ada beberapa peserta difabef
yang kebingungan mencari tempat qtan
pada saat berlangsung.

"Saat mendaftar ada kolom keterangan
kebutuhan khusus, pendaftar harus mengisi

kebutuhan khususnya apa. Misalnya,dia
funanetra, tunarungu atau menggunakan
kursi roda," ujarnYa.

Ia mengata-kan. bila para siswa difabel

telah mengisi keterangan, pihak panitia

akan menlediakan pendamping'demi
kenyamanan pada saat ujian berlangsung'
Misalnya jiki ada siswa tunarungu atau

tunanetia,haka pihak akan menyediakan
pendamping dariiekolah luar biasa (SLB)'

itau adia tlt*u yuttg mengenakan kursi

roda, bisa ditempatkan di kelas yang tidak

perlu melewati tangga.
lNanJi dalam ruangan ada paqiLia y'"9 t€rs€bardi duauni

.l: it*--"-b ac akan 
-s 

oal, jusa di Universitas f ibgnri

tatrun 2016 kemarin, peserta yang merniliki
kebutuhan khusus b€rjumlah I 1 orang. Mereta

pengawas ttalam S.BMP'I
soalnyapun sama dengan

;UnFk p"+edtu"tuotltu.erawifrya4U.nl ;

SBMPTN mencantumkan pas foto dengan

;il;#'*'1[.'ffili-#irigr. :
Selain itu, dia berharap agtr peserta
IMPTN mencantumkan pas foto dengan

pva fmmal seperti halnya di ljaab' Hal

6riUo* oon* rrenphindari kecurangan dan

calo oada saat SBMPTN--;'i;-fiduk 
berlaku bagi pderta berkebu- ;

vanP normal," jelasnYa. :" 
U;tuk itu ia mogimbalr"'kepadapara

'pendaftar 
agar jangan lupa mengEt re-

, ieraneas berkebuurhan khusus, s$ingga
. para fanitia bisa menyediakan pendarnping
,untukmerekakedepannya. r - . - -
. *"Kalau tidak dadakarL k4E kitarbisa
' mbmperhitungkan jumlah pe@4pinft "

tuhan *$usus saj4 tetapi juga untuk Wssrta
Sebeb kemarinada

, uramya.
. ;'Menurumya, pada


