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Taufik Rahmadi (19) nampak serius menyimak salah seorang pengawas ujian membacakan soal satu
per satu. Ia kemudian hanya ditanya pilihan jawaban yang dipilihnya. Tidak jarang ia meminta
pengawas untuk mengulang membacakan soal agar ia betul-betul yakin dengan jawaban yang
dipilihnya.
Taufik tidak bisa mengerjakan sendiri. Sebagai peserta dengan berkebutuhan khusus atau
penyandang tuna netra, Taufik dibantu dua orang pengawas yang bertugas mendampingi dan
membantunya mengerjakan soal ujian. Satu orang pengawas bertugas membacakan soal sedangkan
satu orang lainnya bertugas menulis jawaban yang dipilih Taufik untuk disalin di sebuah lembar
jawaban.
Taufik adalah salah satu dari 18 peserta yang berkebutuhan khusus yang mengikuti ujian tulis UGM
yang dilakukan secara serentak di empat kota besar di Indonesia, Minggu (8/7). Taufik yang
mengenakan baju batik warna biru ini bercita-cita ingin menjadi diplomat. Ia pun memilih Prodi
Hubungan Internasional Fisipol UGM sebagai pilihan pertamanya. Sedangkan pilihan kedua dan
ketiga, ia memilih Prodi Politik dan Pemerintahan serta Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya.
Selain Taufik, peserta berkebutuhan khusus lainnya yang lokasi ujiannya berada di kampus UPN
Veteran Yogyakarta ini yakni Miftakul Choirul Ilmi (19). Pemuda kelahiran Sidoarjo ini juga
didampingi oleh dua pengawas yang berprofesi sebagai guru di SLB Minggir Sleman. Penyandang
tuna netra ini juga bercita-cita menjadi diplomat dengan memilih Prodi Hubungan Internasional.
Taufik dan Choirul ditempatkan di ruang khusus. Saat proses pelaksaan ujian, Rektor UGM juga

sempat berkunjung untuk melihat secara langsung proses pelaksaan ujian bagi mereka yang
berkebutuhan khusus.
Rustamji, Koordinator Kesehatan untuk panitia UTUL UGM, mengatakan ada 18 peserta
berkebutuhan khusus dari 60.563 peserta yang mengikuti poses seleksi di empat kota besar.
“Terdiri 9 orang tuna daksa, 7 orang tuna netra dan 2 orang tuna rungu,”ujarnya.
Selama proses pelaksanaan ujian untuk peserta berkebutuhan khusus ini juga dipantau oleh UKM
Difabel UGM. Wakil Ketua UKM Difabel UGM, Tio Tegar, mengatakan pihaknya akan memantau
secara langsung sejauh mana pelayanan yang diberikan panitia kepada peserta berkebutuhan
khusus.”Kita hanya memastikan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana mestinya,”katanya.
Fitriana selaku anggota tim dokter bidang kesehatan UTUL UGM menyebutkan selama proses
pelaksanaan ujian kali ini diketahui tidak ada peserta yang mendapatkan perawatan serius, namun
pihaknya menyiapkan 100 orang tenaga kesehatan, dua oprang dokter dan dua unit mobil ambulan.
Ia menyebutkan ada dua peserta yang mendapatkan pendampingan dari panitia karena kesulitan
berjalan akibat kecelakaan motor yang dialami dua minggu sebelum ujian serta satu orang peserta
lainnya batal mengikuti ujian karena terserang asma. “Karena khawatir, orang tuanya meminta
untuk tidak datang mengikuti ujian,”katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto: Firsto)
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