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Tambahan untuk Ketentuan Pelaksanaan: Peserta ujian 

berkebutuhan khusus merupakan bagian dari peraturan ujian 

dan melengkapi ketentuan pelaksanaan masing-masing ujian. 

 

 
Penyimpangan pada pelaksanaan ujian dimungkinkan 

untuk: 

 Peserta ujian yang menyandang disabilitas penglihatan atau 
tunanetra; 

 Peserta ujian yang menyandang disabilitas pendengaran atau 
tunarungu; 

 Peserta ujian dengan keterbatasan motorik permanen atau 

temporer (misalnya, patah tulang pada lengan yang 

digunakan untuk menulis);  

 Peserta ujian dengan kelemahan dalam hal membaca 

dan/atau mengeja (legasteni atau disleksia); 

 Peserta ujian dengan gangguan pemusatan 

perhatian/hiperaktivitas (ADS/ADHD); 

 Peserta ujian dengan hambatan dalam berbicara 

(misalnya, gagap). 

 

 
Pusat ujian harus memastikan bahwa informasi mengenai 

Tambahan untuk Ketentuan Pelaksanaan: Peserta ujian 

berkebutuhan khusus disampaikan pada waktu pendaftaran 

kepada mereka yang memerlukannya dan kemudian dilakukan 

sesi konsultasi bersama calon peserta ujian bersangkutan guna 

mencari alternatif solusi individual untuk pelaksanaan ujian. 

Peserta ujian yang karena kebutuhan khusus mereka tidak dapat 

melaksanakan ujian sesuai persyaratan yang berlaku akan 

memperoleh dispensasi, yang harus memenuhi tiga kriteria 

berikut dan mencakup langkah-langkah yang dimungkinkan 

untuk pelaksanaan ujian: 

 

 
1. Penilaian capaian peserta 

2. Kesetaraan ujian 

3. Pencegahan keuntungan tidak wajar. 
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1. Penilaian capaian peserta 

Agar capaian peserta ujian berkebutuhan khusus dapat 

dinilai, pelaksanaan ujian perlu dimodifikasi, misalnya, 

dengan memperpanjang waktu ujian, menambah 

kesempatan beristirahat, memutar media rekam dengan 

jeda. 

Selain itu, materi ujian pun dapat disediakan dalam bentuk 

berbeda, misalnya, dengan huruf Braille, lewat komputer, 

dengan melibatkan tenaga bantu (misalnya, tenaga bantu 

menulis, juru bahasa isyarat). 

 

 
2. Kesetaraan ujian 

Jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan ujian atau pada cara 

penyajian materi, maka perlu dipastikan bahwa kesetaraan ujian 

tetap terjaga. Karena itu, penyimpangan tersebut tidak boleh 

mempengaruhi konten ujian. 

Perubahan konten, seperti mengganti grafik dengan teks untuk 

peserta ujian tunanetra, harus dibatasi pada hal-hal yang 

mutlak perlu saja.  Contoh perubahan konten yang tidak 

diizinkan adalah merekam pengucapan sebuah istilah tertulis.  

Modifikasi dalam pelaksanaan ujian atau pada cara penyajian 

materi (misalnya, perpanjangan waktu ujian, huruf Braille, 

pelibatan tenaga bantu) tidak dicantumkan pada sertifikat 

ujian. 

 
 

 
3. Pencegahan keuntungan tidak wajar 

Setiap penyimpangan dari ujian standar harus beralasan dan 

sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan khusus. Oleh karena 

itu, peserta ujian harus memberitahukan kebutuhan khusus 

mereka kepada pusat ujian pada saat pendaftaran dan 

membuktikannya dengan surat keterangan dokter atau 

dokumen yang setara. 

Pusat ujian berkewajiban menjaga kerahasiaan. 
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Kebutuhan khusus yang oleh pusat ujian baru diketahui pada 

waktu ujian atau sesudahnya tidak dapat diperhatikan dalam 

pelaksanaan dan penilaian ujian.  Komisi ujian memutuskan 

penyimpangan dari ujian standar secara kasus per kasus, 

menetapkan keputusan tersebut secara tertulis dan 

memberitahukannya kepada peserta ujian. Jika tidak ada 

keberatan, keputusan itu dianggap sebagai kesepakatan dengan 

peserta ujian berkebutuhan khusus dan bersifat mengikat.  

Keputusan tersebut tidak dapat diubah pada waktu ujian 

berlangsung. 

 

 
Setiap kesepakatan merupakan keputusan kasus per kasus 

berdasarkan kebutuhan khusus masing-masing dan tidak dapat 

diterapkan pada kasus atau situasi berbeda. 

Kesepakatan tersebut diarsipkan selama 10 tahun bersama hasil 

ujian. 

 
 

 
Langkah-langkah yang dimungkinkan untuk pelaksanaan ujian: 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian 

ditetapkan secara individual berdasarkan jenis dan tingkat 

kebutuhan khusus. Penyimpangan dimungkinkan untuk 

 

a) Penyandang disabilitas penglihatan atau tunanetra 

 materi ujian dengan huruf Braille (huruf Braille versi normal); 

 materi ujian di PC untuk Screenreader; 

 materi yang diperbesar; 

 perpanjangan waktu ujian (25% sampai 100%, 

sesuai keterangan pada surat keterangan dokter); 

 pemutaran media rekam dengan jeda yang diperlukan 

untuk mengerjakan pertanyaan dan untuk mendiktekan, 

menuliskan atau mengetukkan jawaban 

(MENDENGARKAN). 

 

b) Penyandang disabilitas pendengaran atau tunarungu 

 komponen ujian MENDENGARKAN 

– sebagai video bahasa isyarat, 

– sebagai video membaca gerak bibir 

– dengan penyuara jemala (headphone); 

 jika perlu, dengan juru bahasa isyarat yang ditugaskan 

oleh peserta ujian; 

 pemutaran dengan volume dibesarkan. 

 



Tambahan untuk Ketentuan Pelaksanaan: Peserta ujian 

Berkebutuhan khusus  5 / 5 

 

Per: 1 September 2020 September 1, 2020 

 

 
 

c) penyandang disabilitas menulis 

 perpanjangan waktu ujian (25% sampai 100%, 

sesuai keterangan pada surat keterangan dokter); 

 penggunaan laptop/PC tanpa alat bantu terintegrasi (jika 

mungkin, laptop/PC milik pusat ujian; dalam kasus ini 

berlaku Pasal 12 Peraturan Ujian); 

 seorang juru tulis atau seorang penguji menuliskan apa yang 

didiktekan, memastikan ejaan dengan bertanya, dan 

menyerahkan teks kepada peserta ujian setelah selesai. 

 

d) peserta dengan kelemahan dalam hal membaca dan/atau 

mengeja (legasteni, disleksia): 

 perpanjangan waktu ujian (25% sampai 100%, 

sesuai keterangan pada surat keterangan dokter). 

 

 
e) gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas 

(ADD/ADHD) 

 perpanjangan waktu ujian (25% sampai 100%, 

sesuai keterangan pada surat keterangan dokter). 

 

 
f) dalam menilai capaian lisan peserta ujian dengan gangguan 

bicara, tingkat disabilitas yang bersangkutan harus 

diperhatikan dengan selayaknya. 

 

 
g) pelaksanaan ujian pada kasus disabilitas ganda dimungkinkan 

dengan mengombinasikan langkah-langkah di atas. 

 

 

Pusat ujian akan mempelajari situasi di tempat dan untuk 

setiap kasus akan memastikan kelayakan masing-masing 

modifikasi terhadap pelaksanaan ujian (penguji tambahan, 

ruang tambahan dengan pengawas tersendiri, perlengkapan 

teknis dsb.).  Biaya yang timbul (kecuali biaya untuk juru 

bahasa isyarat) akan ditanggung oleh pusat ujian. 
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