
 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA MADRASAH MADRASAH WACHID HASYIM SURABAYA 

Nomor: K.11/1806/Kep.KS/MTs/WH/I/2018 

 

  TENTANG 

  

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 

 

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 

 

Menimbang  :  Guna menunjang kelancaran pelaksanaan program UJIAN PRAKTEK demi 

terwujudnya keberhasilan dalam pengukuran kompetensi akademik dan 

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Wachid Hasyim 

Surabaya dipandang perlu mengangkat panitia. 

Mengingat  :  1.  Undang-undang No.20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

  2.  PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. 

  3.  PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

  4.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah. 

     Memperhatikan  :  Program rutin madrasah tentang pelaksanaan UJIAN PRAKTEK Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :  1.  Mengangkat nama-nama terlampir sebagai Panitia  

2. Keputusan ini berlaku selama musim UJIAN PRAKTEK. 

3. Bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di  : Surabaya 

Tanggal  : 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. SUPRIYANTO, MM 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Ketua Yayasan Majlis Ta’lim Annahdliyah Surabaya 

2. Arsip. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran SK Nomor: K.11/1806/Kep.KS/MTs/WH/I/2018 

Tentang: PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PRAKTEK MADRASAH 

TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 

 

 

 

SUSUNAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. Wachid Hasyim Surabaya 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 
 

 Penanggung Jawab       : Drs. Supriyanto, MM 

 Ketua        : Sugianto, S.Pd 

 Sekretaris       : Abdul Karim, S.Si, M.Pd 

 Bendahara       : Hj. Indah Masrifah, S.Ag 

 Koordinator Praktek Agama     : H. Zainuri, S.Ag   

 Koordinator Praktek Umum     : Zainal Fanani, S.Si 

 Koordinator Perlengkapan      : Drs. H. Jaminun 

Anggota         : 1.   Solehudin, S.Pd 

2. Erdin Liestyanto, S.Pd 

3. Moh. Asrori 

4. M. Romli 

 Seksi Pukdekdok                                                  : Adam Tofanie, S.Pd 

 Penguji         : Guru Mapel yang ditunjuk oleh Wakasek  

            Kurikulum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 22 Pebruari 2017 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 
Tembusan disampaikan kepada: 

1. Ketua LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya 

2. Arsip 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

 

Jabatan  : Penanggung Jawab   

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi pekerjaan 

. 

Kewajiban 

a. Menjalankan program Ujian Praktek dengan merujuk kepada kalender pendidikan. 

b. Memberikan contoh nyata dalam hal etika profesi, komitmen kerja dan prilaku berorganisasi. 

 

Tugas dan wewenang 

a. Membuat dan menetapkan anggaran. 

b. Membuat deskripsi pekerjaan panitia.  

c. Menentukan formasi panitia. 

d. Menentukan jenis kegiatan yg diujikan. 

e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ujian. 

f. Menentukan tanggal pelaksanaan berdasarkan kalender pendidikan dan usulan ketua. 

g. Merubah dan menetapkan deskripsi pekerjaan panitia. 

h. Menentukan dan menetapkan jenis-jenis administrasi yang diusulkan oleh ketua. 

i. Mencatat temuan-temuan di lapangan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan ujian. 

j. Memberikan saran kepada ketua panitia, diantaranya: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, pengadaan perangkat, penjadwalan, penilaian dan rencana 

pengembangan. 

k. Menyetujui, merevisi atau menolak usulan ketua tentang penghitungan hak-hak yang akan 

didistribusikan dengan merujuk kepada RAPBS/M. 

l. Memberikan langkah strategis kepada ketua bila di lapangan terjadi masalah. 

m. Mengadakan rapat persiapan selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan dimulai  

n. Memantau dan mengoreksi secara langsung terhadap pekerjaan semua anggota panitia. 

o. Meminta laporan secara tertulis kepada ketua panitia. 

 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program Ujian Praktek. 

b. Mempertanggungjawabkan kegiatan ujian praktek kepada Ketua LPDS  Majlis Ta’lim  

 

Demikian uraian kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab. Bilamana 

dijumpai kekeliruan, akan diperbaiki di kemudian hari. 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Sekolah,  

 

    

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Jabatan  : KETUA   

Satuan Pendidikan  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi pekerjaan 
 

Kewajiban 

a. Menjalankan fungsi sebagai ketua dengan penuh tanggung jawab. 

b. Memberikan contoh nyata di lapangan dalam hal komitmen dan etos kerja. 
 

Tugas dan wewenang 
a. Membuat proker dengan merujuk kepada kalender pendidikan & proker kepala madrasah. 

b. Mengarahkan semua anggota di bawahnya agar bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing. 

c. Membuat konsep: 

- Jadwal pelaksanaan dan Tata tertib peserta 

- Tata tertib penguji  

- Tata Tertib panitia dan Daftar hadir panitia 

- Daftar hadir penguji 

- Daftar hadir peserta 

- Daftar pengolahan nilai 

- Pembagian kelompok peserta  

- Usulan form vakasi ke kepala madrasah  

- Mata pelajaran yang diujikan, dan lain-lain 

d. Menentukan jenis kegiatan yang diujikan dan Penguji. 

e. Meminta Daftar Nama calon peserta dari kelompok inklusif ke Koordinator Inklusif. 

f. Menyerahkan Daftar Nama peserta dari kelompok inklusi ke coordinator dan penguji. 

g. Membuat usulan pengadaan alat dan perangkat yang diperlukan. 

h. Memantau secara langsung kinerja para anggota panitia yang berada di bawahnya. 

i. Membantu penanggungjawab menentukan langkah tepat terkait dg pelaksanaan ujian 

j. Memberikan briefing, teguran, pandangan kpd anggota yg berkedudukan di bawahnya. 

k. Mengintegrasikan pekerjaan anggota panitia guna pencapaian tujuan secara optimal. 

l. Membantu penanggung jawab menentukan besar kecilnya vakasi penguji, panitia, hak 

yayasan serta pembelanjaan yang berkaitan dengan ujian. 

 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program ujian 

b. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan ujian kepada penanggungjawab. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar akan 

diperbaiki di kemudian hari. 

 

 

Surabaya: 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,      

   

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 
 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
 

Jabatan   : Sekretaris   

Satuan Pendidikan  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat   : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 
 

Kewajiban 

a. Menjalankan fungsi sebagai sekretaris dengan penuh tanggung jawab. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen dan prilaku kerja. 

 

Tugas dan Wewenang 

a. Mempersiapkan, menjalankan dan mengelola semua administrasi ujian yang diperlukan, 

diantaranya:  

- Surat edaran ke orang tua/wali murid tentang jadwal ujian. 

- Menyiapkan adminsitrasi, seperti: tata tertib peserta, tata tertib penguji dan tata tertib 

panitia, daftar hadir panitia, daftar hadir penguji, daftar hadir peserta, daftar nilai, 

pembagian kelompok peserta ujian, buku ekspidisi surat menyurat, form usulan vakasi 

dan lain-lain yang diperlukan. 

- Mengarsip semua administrasi ujian yang sudah dijalankan untuk kepentingan ujian (lihat 

poin a di atas). 

b. Menyiapkan, mendistribusikan & mengelola segala administrasi yg dijalankan oleh penguji. 

c. Menyampaikan keluhan-keluhan kepada ketua terkait dengan tugas-tugas yang diemban. 

d. Mengusulkan perbaikan administrasi dengan pertimbangan praktis, efektif dan efisien. 

e. Menyusun LPJ keuangan Ujian Praktek. 

f. Menyusun LPJ non-keuangan yang dilengkapi foto-foto. 

g. Jika diminta, membantu bendahara di dalam menyusun LPJ keuangan. 
 

Tanggung Jawab 

a. Mempertanggungjawabkan semua wewenang dan tugasnya kepada ketua. 

b. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 
 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki dikemudian hari. 

 

 

 

Surabaya: 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,  

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 
Jabatan  : Bendahara 

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

Kewajiban 

a. Berkewajiban menjalankan fungsi sebagai bendahara dengan sejujur-jujurnya. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen, dan prilaku kerja serta mengirit 

pembelanjaan. 

 

Tugas dan wewenang 

a. Menjalankan rencana anggaran dengan memperhatikan RAPBM. 

b. Harus berkonsultasi kepada ketua jika ada perubahan anggaran ujian. 

c. Memberi pertimbangan kepada Kepala Madrasah di dalam menentukan anggaran. 

d. Melakukan penarikan, penyimpanan, & penyaluran uang ujian dg pembukuan yang benar 

e. Menyiapkan jenis-jenis form keuangan yang praktis dan efektif. 

f. Bersama ketua menentukan jenis-jenis pengeluaran di luar RAPBM. 

g. Menangani pembayaran biaya insidentil & pembayaran lainnya sesuai dengan surat edaran.  

h. Mendistribusikan vakasi ujian sesuai dengan ketentuan dari Kepala Madrasah. 

i. Melihat LPJ tahun lalu sebagai rujukan untuk menjalankan tugas & wewenang saat ini. 

j. Meminta kepada semua koordinator dan anggota panitia agar selalu berkonsultasi dengan 

ketua dan/atau bendahara sebelum melakukan pengadaan dan belanja barang dan peralatan. 

k. Mendistribusikan segala macam vakasi setelah disyahkan oleh Kepala Madrasah. 

l. Menyusun LPJ keuangan kepada Kepala Madrasah melalui ketua. 
 

Tanggung Jawab 

a. Mempertanggungjawabkan tugas & wewenangnya kepada penanggungjawab melalui ketua. 

b. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki dikemudian hari. 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,  

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 
Jabatan  : Koordinator Praktek 

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi PekerjaanM 

 

 

Kewajiban 

a. Berkewajiban menjalankan fungsi sebagai bendahara dengan penuh tanggung jawab. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen dan prilaku kerja berorganisasi. 

 

Tugas dan wewenang 

1. Berkoordinasi dengan para penguji baik umum & agama untuk menentukan cakupan materi. 

2. Menentukan sistim penilaian ujian. 

3. Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum dan teknis sebelum ujian dimulai. 

4. Menyosialisasikan tata tertib kepada peserta. 

5. Memonitor secara aktif tentang pelaksanaan ujian. 

6. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap para penguji. 

7. Menentukan langkah-langkah kongkrit terkait peserta yang belum menempuh ujian. 

8. Membuat batasan maksimal bagi peserta yang mengulang karena tidak Lulus. 

9. Menerima Daftar Nilai dari penguji selambat-lambat sat hari setelah ujian selesai. 

10. Meminta penguji bahwa batasan maksimal bagi peserta yang mengulang hanya 3 kali.  

11. Meluluskan tanpa syarat bagi peserta yang SUDAH mengulang sampai 3 kali. 

12. Menyerahkan Daftar Nilai yang sudah diolah kepada ketua tepat waktu. 

13. Mempunyai catatan tentang peserta yang bermasalah dalam keikutsertaan ujian. 

14. Menyelesaikan masalah yang muncul berdasarkan catatan yang diperoleh dari penguji. 

  

Tanggung Jawab 

a. Mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Madrasah melalui ketua. 

b. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki di kemudian hari. 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,      

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

Jabatan  : Koordinator Perlengkapan   

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

 

 

Kewajiban 

a. Menjalankan fungsi sebagai koordinator perlengkapan dengan penuh tanggung jawab. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen dan prilaku kerja berorganisasi. 

 

Tugas dan wewenang 
a. Menentukan jenis sarana dan perangkat ujian, diantaranya: spidol, penggaris dan penghapus, 

kertas buffalo dan lain-lain. 

b. Menentukan perlu atau tidaknya membuat program reportase dengan bekerja sama dengan 

bagian Pukdekdok. 

c. Menentukan dan menyiapkan tempat. 

d. Meminta anggota untuk menyiapkan dan memasang banner sesuai rencana. 

e. Melepas banner dan atribut ujian setelah kegiatan berakhir. 

f. Meminta anggota membuat pengumuman-pengumuman untuk dipasang di mading. 

g. Ijin kepada Ka.BAU apabila menggunakan alat dan sarana yang sudah diinventarisir. 

h. Meminta anggota untuk menyiapkan, menata sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti 

sound system, meja-kursi penguji dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

i. Mengemas dan menempatkan di tempat semula semua sarana yang digunakan. 

j. Bersama anggota bertanggung jawab terhadap alat-alat atau sarana yang dipakai. 

k. Bersama anggota menjaga kerapian dan kebersihan di areal yang dipakai ujian. 

l. Menjaga keamanan alat dan sarana yang dipakai untuk ujian. 

m. Bersama anggota melakukan hal-hal lain yang sangat diperlukan. 

 

Tanggung Jawab 
a. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada kepala madrasah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki dikemudian hari. 

 

 

 

Sutrabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,  

 

 

 

 

 Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

Jabatan  : Anggota Perlengkapan   

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

 

Kewajiban 

a. Menjalankan fungsi sebagai koordinator perlengkapan dengan penuh tanggung jawab. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen dan prilaku kerja berorganisasi. 

 

Tugas dan wewenang 
a. Membantu koordinator menentukan jenis sarana dan perangkat ujian, diantaranya: spidol, 

penggaris dan penghapus, kertas buffalo dan lain-lain. 

b. Mempersiapkan dan menjalankan rencana reportase, jika diadakan 

c. Menyiapkan tempat ujian sesuai arahan dari koordinator. 

d. Menyiapkan dan memasang banner. 

e. Melepas banner dan atribut ujian setelah ujian berakhir. 

f. Membuat pengumuman-pengumuman untuk dipasang di mading dan tempat lainnya. 

g. Ijin kepada Ka.BAU apabila menggunakan alat dan sarana yang sudah diinventarisir. 

h. Menyiapkan, menata sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti sound system, meja-kursi 

penguji dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

i. Mengemas dan menempatkan di tempat semula semua sarana yang digunakan. 

j. Bertanggung jawab terhadap alat-alat atau sarana yang dipakai. 

k. Menjaga kerapian dan kebersihan di areal yang dipakai ujian. 

l. Menjaga keamanan alat dan sarana yang dipakai untuk ujian. 

m. Melakukan hal-hal lain yang sangat diperlukan. 

 

Tanggung Jawab 
a. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada kepala madrasah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki dikemudian hari. 

 

 

 

 

Sutrabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,  

 

 

 

 

      Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

 

 

Jabatan  : Seksi Pukdekdok   

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

 

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 
a. Mendokumentasikan semua kegiatan di seputar ujian. 

b. Membuat program reportase di seputar ujian. 

c. Melakukan shooting di seputar kegiatan ujian. 

d. Mendokumentasikan secara khusus bagi peserta dari kelompok inklusif 

e. Menyerahkan foto peserta kegiatan praktek dari kelompok inklusif ke coordinator inklusif 

f. Mencetak foto untuk dipasang di madding dan dialbumkan. 

g. Menyimpan hasil shooting kegiatan di seputar ujian menjadi 3 CD. 

h. Menyerahkan album foto dan CD ke ketua dan kepala Madrasah. 

i. Menyerahkan album foto dan CD ke Ka.BAU. 

j. Menyerahkan file foto ke Sekretaris guna penyusunan LPJ. 

k. Bersama bagian perlengkapan menentukan lokasi pemasangan banner dan pengumuman. 

l. Bersama bagian perlengkapan memasang banner dan pengumuman-pengumuman. 

m. Membantu tugas-tugas lain yang dikerjakan oleh bagian perlengkapan 

 

Tanggung Jawab 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada ketua penyelenggara. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar akan 

diperbaiki di kemudian hari. 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018   

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI PEKERJAAN PANITIA UJIAN PRAKTEK  

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
 

 

Jabatan  : Penguji    

Satuan Pendidikan : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Pekerjaan 

 

Kewajiban 

a. Menjalankan fungsi sebagai seksi dengan penuh tanggung jawab. 

b. Mendukung perwujudan dalam hal etika profesi, komitmen dan prilaku kerja berorganisasi. 

 

Tugas dan wewenang 
a. Meminta penyediaan tempat ujian kepada bagian perlengkapan. 

b. Meminta sejumlah alat dan perlengkapan ujian kepada bagian perlengkapan. 

c. Menguji sesuai dengan ketentuan dan jadwal. 

d. Tidak boleh merubah jadwal tanpa seijin koordinator. 

e. Menguji sejumlah peserta yang sudah diatur oleh ketua. 

f. Penguji dilarang menarik uang dari peserta dengan alasan apapun 

g. Penguji dilatang menghimpun barang atau benda dari peserta dengan alasan apapun. 

h. Penguji dilarang mengadakan alat atau perangkat apapun dari peserta tanpa seijin ketua. 

i. Melakukan ujian mengulang maksimal 3 kali. 

j. Wajib me-LULUS-kan peserta INKLUSI.  

k. Wajib me-LULUS-kan tanpa syarat bagi peserta yang mengulang 3 kali. 

l. Menjalankan ujian susulan sesuai jadwal yang ditentukan oleh ketua. 

m. Meminta form nilai ke sekretaris. 

n. Meminta daftar hadir dan admin pengujian lainnya ke sekretaris. 

o. Mengisi dan menanda tangani Berita Acara yang disiapkan oleh sekretaris. 

p. Menyerahkan semua administrasi ujian ke sekretaris, kecuali Daftar Nilai. 

q. Mengolah nilai sesuai form nilai dan aturan yang sudah ditentukan. 

r. Menyetorkan Daftar Nilai tepat waktu kepada masing-masing koordinator. 

s. Berkoordinasi tentang hal-hal yang urgent dengan bagian-bagian yang terkait. 

t. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketua 

 

Tanggung Jawab 
a. Bertanggung jawab atas semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggungjawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kamad melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi pekerjaan ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan 

diperbaiki di kemudian hari. 

 

 

 

Surabaya: 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah,  

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 


