
 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA SEKOLAH MADRASAH WACHID HASYIM SURABAYA 

Nomor: K.11/8807/Kep/MTs/WH/I/2018 

 

TENTANG 

 

PENGANGKATAN PANITIA TRYOUT UN 

MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 

 

KEPALA SEKOLAH MADRASAH WACHID HASYIM SURABAYA 

 

Menimbang  :  Guna kelancaran pelaksanaan program Tryout UN demi tercapainya 

kompetensi Ujian Nasional secara maksimal sehingga mutu pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah Wachid Hasyim Surabaya semakin meningkat, maka 

perlu segera mengangkat panitia pelaksana. 

Mengingat  :  1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

  2.  Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 

sebagaimana telah diubah dengan PP 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 kepala sekolah tentang pelaksanaan Tryout UN Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :  1.  Mengangkat nama-nama terlampir sebagai panitia Tryout UN. 

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga penyetoran LPJ . 

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.11/8807/Kep/MTs/WH/I/2018 

Tentang: Pengangkatan Panitia Tryout UN tahun pelajaran 2017/2018 

 

SUSUNAN PANITIA Tryout UN  

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 

 Bagian Peserta     :  1.  Zainal Fanani, S.Si 

2. H. Suminto, S.Pd.I 

 Bagian Pengawas    : H. Zainuri, S.Ag 

 Bagian Perlengkapan       :  1.  Drs. H. Jaminun 

2. Nur Habibah, S.Pd 

3. Nur Faizah, S.Ag 

 Bagian IT     : 1.  Adam Tofanie, S.Pd 

2. M. Asrori 

3. Solehudin, S.Pd 

4. Erdin Liestyanto, S.Pd 

 Pembantu Umum    : Moh. Romli 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Ketua Yayasan Majlis Ta’lim Annahdliyah Surabaya 

2. Arsip. 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Jabatan   : Penanggung Jawab   

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenang: 

a. Membuat, menentukan dan menetapkan anggaran try out dengan mempertimbangkan masukan dari ketua 

dan/atau anggota panitia lain yang dipandang kompeten. 

b. Memberi saran dan pandangan kepada ketua tentang: 

- Rencana pelaksanaan  

- System pelaksanaan 

- Penentuan jenis-jenis administrasi  

- Pengorganisasian panitia 

- Pengadaan sarana & prasarana yg diperlukan  

- Kepengawasan try ou 

- Pengoreksian dan pengolahan skor 

- System pengumuman 

c. Menentukan dan menetapkan formasi Panitia try out yang diusulkan oleh wakasek kurikulum. 

d. Membuat dan menetapkan job description panitia. 

e. Memfasilitasi dan menjaga kelancaran pelaksanaan try out 

f. Memantau secara langsung terhadap kerja panitia dan membuat catatan terhadap temuan-temuan di 

lapangan di seputar try out UN. 

g. Melakukan koordinasi dengan jajaran panitia terkait dengan masalah-masalah urgent. 

h. Memberi pandangan kepada ketua di dalam menentukan jenis, penggandaan dan jumlah soal. 

i. Memberi saran dan pandangan kepada ketua untuk memperhitungkan jumlah hak-hak yang harus 

diterimakan kepada guru dan panitia paling lambat 2 (dua) hari setelah try out berakhir. 

j. Memeriksa dan merevisi usulan ketua tentang perincian anggaran yang akan dibagikan kepada korektor, 

pengawas, dan panitia berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan.. 

k. Memberi teguran kepada ketua terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota panitia. 

l. Mengadakan rapat persiapan 

m. Mengadakan evaluasi setelah try out berakhir. 

n. Meminta kepada dan menerima laporan pertanggunganjawaban tertulis dari ketua panitia. 

 

Tanggung Jawab:  

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan try out UN 

b. Mempertanggung jawabkan kepada Ketua yayasan Majlis Ta’lim Annahdliyah Surabaya. 

c. Menciptakan iklim kerja yang nyaman, sungguh-sungguh dan koordinatif. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

Surabaya: 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM      

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  

Jabatan   : Ketua   

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenang 

a. Membuat proker dengan mengacu kepada kalender pendidikan. 

b. Membuat konsep semua jenis administrasi yang diperlukan. 

c. Meminta bagian peserta untuk memastikan jumlah calon peserta per ruang. 

d. Menentukan jenis-jenis sarana dan administrasi yg diperlukan. 

e. Menentukan sistim dan format nomor peserta. 

f. Memberi arahan & bimbingan kepada anggota panitia. 

g. Menentukan sistim pengawasan. 

h. Meminta tim IT untuk melakukan identifikasi awal terhadap seluruh perangkat dan jaringan IT. 

i. Meminta tim IT untuk melakukan perbaikan sesuai hasil identifikasi. 

j. Membagi kerja tim IT. 

k. Meminta tim IT dan bagian peserta untuk melakukan sosialisasi apapun yang terkait langsung dengan IT. 

l. Meminta tim IT untuk mengecek masing-masing laptop peserta dan PC di lab. computer. 

m. Menyediakan beberapa laptop dan PC untuk cadangan. 

n. Menentukan jenis, jumlah dan komposisi soal. 

o. Membuat kebijakan secara koordinatif tentang penggandaan, atau pembuatan soal. 

p. Mengumumkan nilai kepada seluruh peserta. 

q. Mengambil tindakan secara cepat dan bijaksana bila terjadi permasalahan di panitia. 

r. Menentukan format pelaporan. 

s. Mengadakan rapat eveluasi baik evaluasi persiapan, saat dan sesudah ujian 

t. Meminta rekapitulasi pengawas ruang dan kehadiran panitia. 

u. Meminta pelaporan baik dari bendahara, sekretaris, dan tiap-tiap bagian.   

v. Mengusulkan vakasi koreksi, pembuat naskah dan pengawas kepada kepala madrasah. 
 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab dalam menjalankan program tryout yang sudah disetujui dan disahkan oleh  

KEPALA MADRASAH selaku penanggung jawab. 

b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan try out kepada KEPALA MADRASAH selaku penanggungjawab. 

c. Menciptakan iklim kerja yang nyaman, sungguh-sungguh dan koordinatif. 

            

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

Surabaya: 15 Januari 2018   

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

 

 

 

 

 
 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  

Jabatan  : Sekretaris   

Unit Kerja : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenamg 

a. Membuat program kerja dengan mengacu kepada konsep ketua. 

b. Membuat surat edaran kepada wali murid. 

c. Memberikan sejumlah administrasi yang diperlukan kepada bagian-bagian yang memerlukan. 

d. Menyediakan semua jenis administrasi try out berdasarkan konsep yang diberikan oleh Ketua. 

e. Mengelola semua jenis administrasi ujian secara benar. 

f. Melakukan penyempurnaan administrasi try out. 

g. Melakukan perbaikan terhadap sejumlah perangkat secretariat. 

h. Menangani semua masalah kesekretariatan. 

i. Bersama tim IT meng-handle rencana pelaksanaan kegiatan ujian susulan. 

j. Membuat rekapitulasi kehadiran pengawas ruang dan panitia. 

k. Membuat rekapitulasi korektor dan pembuat naskah soal. 

l. Mempersiapkan daftar vakasi panitia, korektor, pengawas ruang, dan pembuat soal sesuai konsep ketua. 

m. Bersama bagian peserta mengecek kartu peserta setiap hari ke setiap ruang selama ujian berlangsung. 

n. Menerima, atau meminta semua jenis administrasi kepada semua bagian guna membuat laporan. 

o. Membuat laporan pelaksanaan ujian sesuai dengan format baku yang diberlakukan. 

 

Tanggung Jawab  

a. Bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang kesekretariatan. 

b. Mempertanggung jawabkan semua jenis administrasi kepada kepala madrasah melalui ketua. 

c. Menciptakan iklim kerja yang nyaman, sungguh-sungguh dan koordinatif. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Jabatan   : Bendahara   

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenamg 

a. Menarik dan menggunakan uang try out sesuai dengan pengarahan penanggung jawab. 

b. Mempersilahkan wali murid yang putra/putrinya bermasalah keuangan untuk menemui Ketua Panitia. 

c. Membicarakan terlebih dahulu dengan ketua tentang pos-pos pemasukan dan pengeluaran agar 

pendistribusian anggaran tepat sasaran. 

d. Mengumpulkan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan yang sudah di 

ACC oleh kepala madrasah. 

e. Mendistribusikan segala jenis insentif ujian tepat hitung dan tepat sasaran. 

f. Bersama bagian Perlengkapan membuat rencana konsumsi ujian. 

g. Meminta bagian peserta mengecek peserta dengan membawa kartu peserta asli yang tersisa. 

h. Meminta bagian peserta mendistribusian kartu peserta. 

i. Meminta pembantu umum melakukan hal-hal yang diperlukan bersifat terbatas. 

j. Menangani kasus-kasus yang muncul terkait dengan penyalahgunaan kartu pembayaran siswa. 

k. Meminta kepada peserta atau wali murid untuk menerapkan budaya antri. 

l. Membelanjakan dana try out sesuai dengan pos anggaran yang sudah ditentukan. 

m. Mengatur pengeluaran dengan prinsip ekonomis. 

n. Memberikan referensi pemasukan dan penggunaan anggaran kepada sekretaris guna menyusun laporan. 

o. Membuat laporan keuangan. 

 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang kebendaharaan 

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas kepada kepala madrasah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Jabatan   : Bagian Peserta  

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  
  

 

Tugas dan Wewenang  
a. Meminta data DNS/DNT UN kepada Ketua, atau ke Tata Usaha.  

b. Membuat kesepakatan tentang pembagian tugas dengan sesama anggota di bagian yang sama 

c. Bekerjasama dengan anggota di bagian yang sama. 

d. Menyiapkan checklist guna mengetahui peserta yang belum/tidak ikut ujian, berdasarkan: 

- Sisa kartu peserta asli yang diminta dari Wali Kelas . 

- Daftar Hadir peserta setiap hari sesuai jadwal tryout. 

e. Mengajak anggota untuk membuat rencana pembuatan Kartu Peserta: warna kertas, jenis kertas, bentuk 

kartu, redaksi kartu, bentuk huruf, warna tinta, ukuran kartu, dan lain-lain sehingga nol kelemahan. 

f. Berkoordinasi dengan wali kelas terkait dengan pembayaran peserta yang bermasalah. 

g. Melarang peserta masuk ruang ujian apabila datang terlambat. 

h. Membariskan semua peserta per ruang di halaman madrasah guna pemantapan perilaku, memeriksa 

seragam, rambut dan sejenisnya. 

i. Menangani masalah lain yang muncul terkait dengan tugas dan wewenangnya. 

j. Bersama wali kelas memantau keberadaan nomor peserta dan identitas lain yang terpasang. 

k. Memeriksa kartu Insidentil dan Kartu Pembayaran buku sebelum menyerahkan kartu ujian kepada peserta. 

l. Mempuyai dan memahami isi Surat Edaran Tryout UN. 

 

Tanggung Jawab 

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

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada kepala madrasah melalui ketua. 

c. Menciptakan suasana kerja yang tenang, tertib dan koordinatif. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan diperbaiki di kemudian 

hari. 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Jabatan   : Bagian Pengawas   

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenang  
a. Mengecek jumlah pengawas yang hadir sebelum ujian dimulai. 

b. Mengatur pengawas selama ujian berlangsung. 

c. Mencari jalan keluar yang terbaik bila ada pengawas terlambat atau tidak hadir. 

d. Memonitor pengawas di setiap ruang selama ujian berlangsung. 

e. Mencari jalan keluar bila terjadi pengawas ruang yang tugas pengawasannya ganda pada waktu bersamaan. 

f. Bersama bagian peserta dan bagian perlengkapan membariskan semua peserta per ruang di halaman 

madrasah guna pemantapan perilaku, memeriksa seragam, rambut dan sejenisnya. 

g. Bersama sekretaris membuat rekapitulasi kehadiran pengawas setelah ujian berakhir. 

h. Bersama sekretaris membuat jadwal ujian susulan (jika perlu), kemudian digandakan sesuai kebutuhan. 

i. Menangani masalah-masalah yang muncul di seputar kepengawasan. 

j. Jika kekurangan pengawas, menunjuk pengawas yang tidak menjaga pada jam itu atau anggota panitia 

bahkan dirinya sendiri untuk mengganti pengawas yang belum atau tidak hadir pada hari itu. 

 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas kepengawasan selama ujian. 

b. Mempertanggung jawabkan kepengawasan kepada kepala madrasah melalui ketua 

c. Terciptanya kepengawasan ruang ujian yang tenang dan tertib. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  

Jabatan   : Bagian Perlengkapan   

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

Tugas dan Wewenang 
a. Meminta kertas dan perangkat lainnya yang diperlukan kepada ketua. 

b. Membuat papan/tempat untuk menempel identitas ujian yang bisa dilepas sehingga tidak merusak tembok, 

daun pintu, papan tulis dan lainnya 

c. Meminta data calon peserta ujian kepada sekretaris. 

d. Mengatasi segala masalah yang muncul di bagian perlengkapan 

e. Menyimpan semua berkas penting di tempat yang aman 

f. Menyerahkan semua berkas perlengkapan kepada sekretaris. 

g. Bersama Bendahara merencanakan jenis dan cara pendistribusian konsumsi selama ujian. 

h. Menyiapkan snack dan minum pengawas ruang, panitia dan pengawas dari Kemenag. 

i. Mengelola Daftar Hadir pengawas ruang dengan baik. 

j. Mengelola Daftar Hadir peserta per ruang per pelajaran dengan baik. 

k. Mengelola semua berkas yang menjadi tanggung jawab bagian perlengkapan 

l. Membuat denah tempat duduk, ruang dan sejenisnya.  

m. Membuat identitas ujian per ruang 

n. Memasang identitas ruang ujian yang dibantu oleh pembantu umum. 

o. Menata bangku-kursi per ruang sesuai kebutuhan yang dibantu oleh pembantu umum dan tim IT. 

p. Menata sisa kursi-bangku yang tidak dipakai ujian. 

q. Setelah ujian berakhir, menempatkan kembali bangku-kursi di raung kelas secara benar 

r. Meminta tanda tangan pengawas ruang selama ujian berlangsung. 
 

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada kepala madrasah melalui ketua 

c. Terciptanya kepengawasan ruang ujian yang tenang dan tertib. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

       

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  

Jabatan   : Bagian IT 

Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim 

Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  

 

 

 
Tugas dan Wewenang 

1. Membuat proker dengan merujuk pada proker ketua 

2. Memeriksa semua perangkat IT 

3. Memeriksa aplikasi yang digunakan 

4. Memeriksa laptop peserta paling lambat dua minggu sebelum ujian 

5. Memerikas PC di lab. computer 

6. Menyiapkan materi ujian online 

7. Menyelesaikan segala masalah yang timbul di seputar IT 

8. Berkoordinasi dengan bagian-bagian yang bersinggungan dengan IT 

9. Melakukan uji coba jaringan. 

10. Mambantu bagian perlengkapan dalam menata bangku 

11. Membantu bagian perlengkapan di dalam menempatkan kembali meja-kursi di tempat yang benar. 

12. Bersama bagian peserta melakukan sosialisasi seputar ujian online. 

 
Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada kepala madrasah melalui ketua 

c. Terciptanya kepengawasan ruang ujian yang tenang dan tertib. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGAWAS RUANG  

TRYOUT UN 
 

Jabatan  : Pengawas Ruang   Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  
 

Kewajiban  

a. Datang di madrasah sepuluh menit sebelum ujian dimulai. 

b. Mengawasi peserta sesuai jadwal. 

c. Meminta ijin kepada pengawas lain jika ingin menukar ruang pengawasan. 

d. Masuk ruang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh peserta sebelum do’a dimulai. 

 

Tugas dan Tanggung jawab 

a. Mengecek daftar hadir sebelum dimintakan tanda tangan kepada peserta. 

b. Mengecek persiapan peserta terkait dengan laptop atau PC. 

c. Mengisi Berita Acara secara lengkap dan benar 

d. Memandu tanda tangan Daftar Hadir peserta. 

e. Memandu cara menjawab soal online, khsusnya peserta inklusi. 

f. Mengecek Kartu Peserta satu per satu agar terhindar dari kecurangan peserta. 

g. Menjaga ketenangan dan kesungguhan peserta selama ujian berlangsung.  

h. Memandu cara log in dan log out peserta 

i. Menyelesaikan semua masalah yang muncul dengan berkoordinasi dengan bagian yang berwenang 

j. Menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana bila terjadi kekeliruan, ketidakcocokan, atau hal-hal lain. 

k. Bertanggung jawab atas terciptanya kelancaran, kesungguhan dan kedisiplinan peserta selama ujian. 

 

Wewenang 

a. Mengingatkan bahkan memberi hukuman kepada peserta tryout apabila terbukti melakukan pelanggaran. 

b. Menyuruh peserta meninggalkan ruang ujian apabila terbukti belum memiliki Kartu Ujian yang syah. 

c. Menolak peserta untuk masuk ruang ujian apabila datang terlambat dan tidak membawa surat rekom 

tertulis dari bagian peserta. 

d. Menyelesaikan masalah yang timbul di ruang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan 

berkonsultasi dengan bagian pengawas ruang. 

e. Menanda tangani Berita Acara (bukan paraf) dan Daftar Hadir. 

.  

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai uraian yang tidak benar, akan diperbaiki di kemudian 

hari. 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA TRYOUT UN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Jabatan  : Pembantu Umum Unit Kerja  : MTs. Wachid Hasyim Manfaat  : Pedoman Optimalisasi Kerja  
 

     

Tugas dan Wewenang 
1. Membantu mengarahkan wali murid yang datang sesuai keperluan 

2. Membantu pendistribusian kartu ujian jika diminta oleh bagian peserta 

3. Membantu memasang identitas ujian 

4. Membantu menata kursi-bangku yang dipakai ujian 

5. Membantu menata kursi-bangku yang tidak dioakai ujian 

6. Membantu menempatkan kembali meja-kursi sesuai jumlah kebutuhan per ruang kelas 

7. Tidak mencampur meja-kursi baik pada saat penataan sebelum ujian maupun pada saat penempatan 

kembali di ruang kelas sesudah ujian berakhir. 

8. Mengawasi peserta yang berkeliaran di luar ruang saat ujian berlangsung. 

9. Membantu bagian-bagian lain jika diperlukan. 

10. Melepas semua identitas ujian setelah ujian berakhir. 

11. Menyerahkan semua identuitas ujian ke ka.BAU. 

12. Tidak menempel identitas ujian di papan tulis atau di tempat lain yang bisa menyebabkan kerusakan. 

       

Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang yang diemban. 

b. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada kepala madrasah melalui ketua 

c. Terciptanya kepengawasan ruang ujian yang tenang dan tertib. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat. Bilamana dijumpai ketidaksempurnaan dan kesalahan, akan diperbaiki di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 15 Januari 2018 

KEPALA MADRASAH, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM       

 


