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A. Tujuan
Memberikan jalur penerimaan khusus kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk langkah
afirmasi dikarenakan bahwa seleksi umum belum memberikan fasilitas tes yang aksesibel bagi
segala jenis penyandang disabilitas.

B. Ruang Lingkup dan unit terkait
Berlaku untuk seluruh calon mahasiswa penyandang disabilitas yang mengikuti SPKPD
Universitas Brawijaya.

C. Standar Mutu yang terkait
D. Istilah dan Definisi
1.
2.

3.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Brawijaya
Mahasiswa penyandang disabilitas adalah peserta didik yang memiliki disabilitas dan
terdaftar sebagai peserta didik melalui program Seleksi Penerimaan Khusus
Penyandang Disabilitas (SPKPD) maupun program penerimaan lainnya.
SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas ) adalah seleksi penerimaan
mahasiswa baru yang secara khusus diperuntukkan kepada calon mahasiswa dengan
disabilitas. SPKPD terdiri dari beberapa proses seleksi yaitu tes administrasi, tes
simulasi kelas, psikotes, dan tes wawancara.

E. Urutan Prosedur
Prosedur pelaksanaan SPKPD dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan Persiapan, tahapan
Proses Pendaftaran dan tahapan Proses Seleksi
Tahapan Persiapan

1. Pembentukan panitia melalui rapat internal PSLD dan berkonsultasi dengan pihak terkait
yaitu pihak WR 1, BAK dan TIK Universitas Brawijaya.
2. Pembuatan dan pengajuan Surat Tugas SPKPD
3. Rapat besar dengan seluruh panitia SPKPD sesuai Surat Tugas untuk menentukan tanggal
proses seleksi, tarif SPP, dan hal-hal terkait lainnya.
4. Pembuatan brosur SPKPD.
5. Sosialisasi SPKPD melalui forum WADEK 1 dengan mengajukan permohonan kepada WR 1
dikoordinasi oleh sie Humas.
6. Sosialisasi SPKPD melalui media sosial, berita, dan media lainnya dikoordinasi oleh sie
HUMAS.
7. Membuat persyaratan dan form pendaftaran SPKPD.
8. Meminta memo dari BAK untuk TIK agar mengunggah pesyaratab dan form pendaftaran
SPKPD di SIAM.
Tahapan Proses pendaftaran
1. Menunjuk 2 atau 3 orang operator dari sie seleksi administrasi untuk dilatih oleh TIK sebagai
operator SPKPD.
2. Operator Mengunggah data pendaftar dan menginput data pendaftar ke SIAM.

3. Setelah semua data terinput di SIAM, sie seleksi administrasi melakukan proses seleksi
administrasi berdasarkan (1) Kelengkapan berkas dan (2) Nilai rapor dan UAN yang diatas
atau sama dengan passing grade.
4. Setelah proses seleksi, sie seleksi administrasi dibantu oleh sie kesekretariatan membuat
surat pemberitahuan yang berisi (1) Pengumuman nama-nama calon mahasiswa yang lolos
seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, (2) Pemberitahuan berkas
apa saja yang perlu dibawa oleh calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi selanjutnya dan (3)
Jadwal tes selanjutnya yaitu jadwal Psikotes, jadwal Simulasi Kelas, dan Jadwal tes
wawancara (dibuat oleh sie kesekretariatan dan Sekertaris SPKPD berdasarkan hasil rapat).
5. Sie kesekretariatan membuat surat pengantar dilengkapi berkas-berkas pemberitahuan yang
berisi (1) Pengumuman nama-nama calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan
berhak mengikuti tahapan selanjutnya, (2) Pemberitahuan berkas apa saja yang perlu dibawa
oleh calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi selanjutnya dan (3) Jadwal tes selanjutnya
yaitu jadwal Psikotes, jadwal Simulasi Kelas, dan Jadwal tes wawancara untuk diunggah di
SELMA dan di Website PSLD.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tahapan Proses Seleksi dan Persiapannya
Sie seleksi administrasi dibantu oleh sie kesekretariatan memetakan sebaran fakultas dan
prodi yang diminati oleh pendaftar.
Sie seleksi administrasi bersama Ketua dan Sekertaris SPKPD melakukan sosialisasi dan
permohonan keterlibatan Kaprodi jurusan yang diminati untuk terlibat dalam proses seleksi
wawancara.
Sie seleksi psikotes ,sie simulasi kelas dan sie wawancara mempersiapkan materi tes dan
panduan wawancara.
Sekertaris dibantu oleh sie kesekretariatan menyusun jadwal tes dan membuat klasifikasi ;
(1) peserta psikotes berdasarkan jenis disabilitas pendaftar (Tunanetra, Tunarungu,
Disabilitas Fisik dan Disabilitas Mental); (2) Peserta simulasi kelas secara acak dan (3) Jadwal
Wawancara disesuaikan dengan pilihan jurusan masing-masing pendaftar.
Proses seleksi yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) Proses verifikasi data; (2)
Psikotes; (3) Simulasi Kelas dan (4) Tes Wawancara.
Rapat tertutup menentukan mahasiswa yang diterima berdasarkan hasil tes.
Memberikan laporan akhir kepada Rektor yang berisi (1) Surat pengantar dan (2) Surat
pengumuman Nama-nama mahasiswa yang lolos seleksi untuk ditandtangani oleh Rektor.
Pengajuan ke TIK disertai surat Pengumuman penerimaan yang bertandatangan rektor dan
surat pengantar untuk di unggah di website Universitas Brawijaya.
Penentuan SPP yang sesuai dengan SPP tariff jalur mandiri.
Proses menginput data mahasiswa yang diterima ke SELMA oleh operator dengan cara:
a.
Membuat surat pemberitahuan kepada akademik yang berisi nama, nomor
pendafataran dan tempat tanggal lahir mahasiswa beserta jumlah SPP.
b.
Akademik memproses SIAM agar mahasiswa dapat PIN untuk melakukan daftar
Ulang.

F. Bagan Alir
Mulai

Pengurus PSLD,
BAK, dan TIK UB

Seluruh Panitia,
Sie Humas

Sie Humas

Sie seleksi
administrasi,
sekertaris dan sie
kesekretariatan

Sie Administrasi,
operator, sie
kesekretariatan
dan TIK UB

Pendamping

Sie administrasi,
sie seleksi
psikotes, simulasi
kelas dan
wawancara
beserta kaprodi

Panitia internal
PSLD

Pembentukan panitia dan penyusunan Surat
Tugas SPKPD

Penentuan tanggal pelaksanaan tes dan
pembuatan brosur dan poster.

Sosialisasi SPKPD ke Forum WADEK 1 dan
masyarakat umum melalui media sosial dan
media cetak.

Brosur dan Poster PSLD baik
soffile maupun cetak

Persiapan pendaftaran online yang meliputi
persiapan berkas-berkas dan penunjukan
operator SELMA

Berkas-berkas form
pendaftaran dan lainya

Input data ke SELMA oleh operator, Proses
seleksi administrasi, dan proses
pengumuman lolos administrasi di unggah di
website UB

Berkas pendaftaran, draft
pengumuman, surat
pengantar

Sosialisasi kepada kaprodi yang diminati oleh
pendaftar

Daftar nama-nama pendaftar
yang lolos seleksi
administrasi, surat undangan
menjadi pewawancara dalam
tes wawancara.

Proses seleksi yang terdiri dari verifikasi data,
psikote, simulasi kelas dan tes wawancara

Alat ukur psikotes
Materi Simulasi kelas
Panduan Wawancara
Berkas Pendaftar
Cecklist verifikasi berkas
Presensi

Rapat internal penentuan mahasiswa yang
diterima, penentuan SPP dan penentuan
mahasiswa yang menerima beasiswa.

Hasil psikotes
Hasil simulasi kelas
Hasil tes wawancara
Berkas pendaftar
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Mahasiswa

Lapor kepada Rektor dengan membawa
surat pengumuman nama-nama mahasiswa
yang diterima dengan tanda tangan rektor

Surat pengantar
Surat Pengumuman

Mengunggah Pengumuman bertandatangan
rektor UB ke website UB

Surat pengantar ke BAK
untuk memberikan memo
kepada TIK untuk
menggunggak surat
pengumuman.

Operator input data mahasiswa yang
diterima ke SELMA agar mahasiswa
mendapat PIN untuk daftar ulang

Berkas mahasiswa
Surat Pengantar untuk BAK

Mahasiswa melakukan Daftar Ulang

Berkas mahasiswa

Selesai
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