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LEMBAR PENGESAHAN KEGIATAN PENGAWASAN UJIAN NASIONAL SMA/MA  

TAHUN AJARAN 2009/2010 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
 

 
1. Nama Kegiatan   : Pengawasan Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran  

  2009/2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  
2. Pelaksana Pengawasan  : 

a. N a m a    : Mutaqin, MPd., MT 
b. NIP.   : 19640405 199001 1 001 
c. Jabatan   : Lektor Kepala 
d. Pangkat/Gol.  : Pembina/IVa 
e. Asal Instansi  : Fakultas Teknik UNY 

3. Nama SMA/MA  : MA Ibnul Qoyyim   
4. Alamat Sekolah  : Tegaltirto Berbah Sleman DIY 
5. Sub Rayon     : Kalasan (Kode 01)  
6. Waktu Pelaksanaan   : Tanggal 20 s.d 26 Maret 2010 

 
 

Sleman, 26 Maret 2010 
Mengetahui,        Pengawasan Tkt Satuan Sekolah,   
Kepala Sekolah MA Ibnul Qoyyim 

         Ttd                                                                        
                
H. Aceng Mustofa, MPd.I    Mutaqin, MPd., MT 

NIP.: 19640405 199001 1 001 
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A. Pendahuluan  

Sebagaimana telah tertuang pada Buku “Prosedur Operasi Standar (POS) Tim 

Pengawasan  Ujian Nasional SMA/MA Prov. DIY Tahun 2010, bahwa agar UN 

dilakukan secara obyektif, berkeadilan dan akuntabel, serta meningkatkan obyektifitas 

ujian nasional sesuai dengan Permendiknas No. 75  Tahun 2009 tentang UN SMA/MA 

Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Juknis No. 083 Tahun 2010, Perguruan tinggi (UNY) 

diserahi tugas pengawasan yang terintegrasi dengan pelaksanaan UN 

Dalam pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. DIY, 

Kantor Wilayah Depag Prov. DIY, UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk 

pelaksanaan pengawasan UN dapat berjalan sesuai dengan POS, maka dibentuk struktur 

organisasi pengawasan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat satuan 

pendidikan. 

Adapun masing-masing tingkat pengawasan telah ditetapkan oleh POS. Khusus 

untuk pengawasan tingkat satuan pendidikan yakni tugas yang dilaksanakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum UN dilaksanakan 

a) Melapor kepada penyelenggara UN tingkat Sekolah/Madarah 

b) Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh penyelenggaran UN tingkat 

Sekolah/Madrasah 

c) Mengikuti koordinasi dan penjelasan sebagai pengawas sebelum ujian dimulai, 45 

menit sebelum ujian dimulai sudah hadir di sekolah. 

2. Selama UN berlangsung: 

a) Menyaksikan dan menandatangani berita acara serah terima bahan ujian dari 

penyelenggara UN Tingkat Kabupaten ke satuan pendidikan.  

b) Menyaksikan penyimpanan bahan ujian di tingakt sekolah 

c) Memeriksa kelayakan dan keamanan penyimpanan bahan ujian 

d) Memantau pelaksanaan UN di Sekolah/Madrasah 

e) Menyaksikan serahterima bahan ujian dari Sekolah/Madrasah kepada pengawas 

ruangan ujian 

f) Memeriksa dan mencatat soal-soal cadangan tingkat sekolah 
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g) Menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop yang telah dilak dari pengawas 

ruang ke penyelenggara UN tingkat sekolah 

h) Menandatangani laporan Ketua Penyelenggara tentang pelaksanaan UN di 

Sekolah/Madrasah 

3. Setelah UN Dilangsungkan 

a) Melakukan pengawasan pengiriman LJUN dari satuan pendidikan ke 

penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota 

b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Sekretariat Pengawasan UN 

Tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan isian lembar kerja.  

 

B. Hasil Kegiatan Pengawasan UN SMA/MA Tahun 2010  

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan UN di Sekolah 

  Berdasarkan Surat Tugas No. 174/H34/TU/2010 yang diberikan oleh Koordinator 

Pengawasan UN SMA/MA Prov. DIY tahun 2010, sebagai petugas pengawasan, penulis  

sudah mempelajari Permendiknas tentang UN dan POS UN, mempelajari tugas 

pengawasan UN SMA/MA dengan baik. tingkat. Sesuai dengan petunjuk hasil 

pelkasanaan   Coaching tentang pengawasan  UN di Auditorium UNY kami sudah 

melaporkan kepada penyelenggara UN di tingkat Sekolah. Kami diterima dengan baik 

oleh Kepala Sekolah dan di dampingi oleh salah satu panitia UN sekolah setempat. Kami 

memperkenalkan diri sekaligus bersilaturakhim  serta  melaporkan   kepada panitia 

setempat, akan tujuan dan kehadiran kami. 

Ujian Nasional (UN) di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman Tahun 2010, diikuti 

oleh 21 siswa, yang semuanya perempuan. Sebenarnya jumlah yang terdaftar sebanyak 

22 siswa akan tetapi ada satu siswa yang mengundurkan diri sebelum ujian dilaksanakan. 

Nomor peserta ujian dari No.  04-022-001 s.d. 04-022-022. Kegiatan UN di jadikan dua 

ruang yakni Runag 10 dengan kapasitas 12 siswa dan Ruang 11 dengan kapasitas 9 siswa. 

Setiap ruang dijaga oleh dua orang pengawas.  Masing-masing pengawas yang bertugas 

di sekolah ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 



4 
 

No Nama Mengajar Asal instansi Keterangan 
1 Drs. Kasmat Hidayat Sejarah SMA I Prambanan Laki-laki 
2 Arief  Budiman, Spd TIK SMA 1 Kalasan Laki-laki 
3 Latifah Nur D, SPd Bahasa Inggris SMA 1 Prambanan Perempuan  
4 Dra. Suryati BK SMA 1 kalasan Perempuan 

 
 Dengan demikian semua pengawas sudah diambilkan  dari luar sekolah yang 

bersangkutan, sesuai dengan yang ada di juknis Pelaksanaan UN di SMA/MA Tahun 

Pelajaran 2009/2010.  Jumlah panitia UN di tingkat sekolah ini terdiri dari 11 orang, yang 

semuanya diambil dari sekolah MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman, yang diketuai oleh 

Kepala Sekolahnya sendiri, yakni Bapak H. Aceng Mustofa, MPd.I. Personal  panitia 

tersebut adalah : 

 
No Nama Jabatan Keterangan 
1 H. Aceng Mustofa Penanggung jawab Ka. Sekolah 
2 Suyisdi Atmaja, S.Sos.I Sekretaris I  
3 Junariyah Sekretaris II  
4 Wasi’atun Nashiroh Bendahara  
5 Drs. Holidaynis Seksi Ujian Tulis dan Praktik  
6 Khirzan Zaenal Abidin Anggota  
7 Muhoibah Fatati Anggota   
8 Dra. Wigati Handayani Pengawas  
9 Beni Joko Sp Sie Tempat  
10 Wastoyo  Humas   
11 Junariah Konsumsi   

 

2. Rekaman     Pelaksanaan Ujian Nasional di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman 

a. Hari Pertama (Senin, 22 Maret 2010)  

Ujian yang dilaksanakan di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman pada hari 

pertama, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada hari  

senin, 22 Maret 2010 diujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia   pada jam pertama 

(Jam 08.00 – 10.00) dan Mata Pelajaran Biologi (IPA), dan Sosiologi (IPS) Pada jam 

kedua (jam 11.00 – 13.00). 

1) Sebelum Pelaksanaan UN 

Sebelum kegiatan UN dilaksanakan di Sekolah ini, terlebih dahulu diadakan 

rapat kecil (brefing) oleh Penanggung Jawab pelaksanaan UN Tk Sekolah oleh 

Kepala sekolah untuk mempersiapkan pelaksanaan UN dengan sebaik-baiknya. Pada 

kesempatan itu kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal tentang tugas dan 
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kewajiban sebagai petugas Pengawas. Di samping itu juga memberikan penjelasan 

singkat tentang pelaksanaan UN yang akan segera dilaksanakan.   

Pemantauan terhadap ruang UN dilaksanakan. Luas dan fasilitas ruang cukup 

memadahi, poster dan gambar-gambar yang mengarah pada pelaksanaan UN tidak 

terlihat lagi, urutan nomor meja peserta sesuai dan jumlah kursi setiap ruang tidak 

lebih dari 20 peserta. Daftar pengawas sesuai yang diharapkan, dalam setiap ruang 

ada dua petugas yang dimabilkan dari sekolah lain.  

 

2) Selama UN Berlangsung 

Pada pelaksanaan UN hari paertama, pemanatauan terhadap penerimaan bahan 

ujian  dari penyelenggara UN tingkat Kabupaten (Sub Rayon) ke sekolah telah 

dilakukan dengan baik. Kondisi amplop bahan UN masih dalam keadaan baik. 

Jumlah amplop naskah UN cukup, demikian juga kesesuaian jumlah LJUN sangat 

cukup sesuai dengan jumlah peserta UN di sekolah.  

Berdasarkan pengawasan, peserta UN dan petugas pengawas UN tidak ada 

yang membawa alat komunikasi  dan berbagai macam peralatan lain kecuali alat tulis 

di dalam kelas pelaksanaan UN. Menyaksikan serah terima naskah UN dari panitia ke 

petugas pengawas ruangan UN. Seluruh bahan UN masih dalam keadaan tertutup dan 

tersegel dengan baik. Pemantauan distribusi naskah soal UN kepada peserta telah 

dilakukan.  

Pengawasan  terhadap kemungkinan kecurangan yang terjadi di sekolah telah 

dilakukan sesuai dengan juknis pelaksanaan UN tahun Pelajaran 2009/2010. 

Pengawasan dilaksanakan antara lain : ketepatan waktu (jam) pelaksanaan ujian, 

pengawasan terhadap peserta UN dan   petugas tidak membawa alat komunikasi , 

antar siswa peserta UN tidak melakukan kerjasama, melihat catatan, pengawas 

membantu peserta atau bantuan dari luar ruangan, semua itu tidak terjadi.  

Pengawasan terhadap kelancaran UN, antara lain : jumlah pengawas sudah 

sesuai yakni hanya dua orang petugas  setiap ruangan. Semua peserta UN tidak ada 

yang datang terlambat, semua hadir dan tidak ada yang meninggalkan ruangan saat 

pelaksanaan UN berlangsung. Tidak terdapat alat bantu yang dapat memantu 

mengerjakan soal UN. Pada mapel Bahasa Indonesia, jumlah halamannya, dan tidak 

ada yang rusak. Demikian juga untuk mata pelajaran jam ke dua. 
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3) Setelah UN Dilaksanakan 

Seusai pelaksanaan UN untuk setiap mapel, LJUN dikumpulkan dan 

dimasukkan ke dalam amplop. Penyerahan amplop dari petugas pengawas ruang UN 

ke Panitia Penyelenggara UN Tk. Satuan Pendidikan dilakukan dengan baik, dan ikut 

menyaksikan serta     segel amplop LJUN, sebelum amplop LJUN tersebut diserahkan 

ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, setiap mapel yang usai 

diujikan dan LJUN telah ditandatangani dan disegel oleh pengawas, dan penanggung 

jawab UN Sekolah. Panitia yang ditugasi langsung mengirimkannya ke 

penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota (Pokja  01 Kalasan di SMN 1 Kalasan). 

Kegiatan pelaksanaan UN hari pertama  telah  usai dan secara umum dapat 

berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kasus atau penyimpangan-penyimpangan 

yang berarti. Semua berjalan sesuai dengan juknis yang telah digariskan oleh panitia 

pusat  UN tahun 2010.  

 

b. Hari Kedua (Selasa, 23 Maret 2010) 

Pelaksanaan UN di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman pada hari kedua dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Sebelum Pelaksanaan UN 

Kegiatan sebagaimana pada hari kedua, kami melakukan pengecekan ruang dan 

fasilitas yang ada di dalamnya, ruang panitia ujian, petugas pengawas dan panitia 

penyelenggara ujian tingkat Sekolah. Berdasarkan pengecekan   semuanya sudah siap  

untuk melakukan penyelenggaraan UN di Sekolah tersebut.  Semua siswa  dan petugas 

pengawas ruang semuanya hadir tepat pada waktunya. Kesiapan lain yakni naskah 

ujian UN juga sudah disiapkan dan masih keadaan terbungkus dalam amplop  yang 

masih tersegel dengan baik.  

 

2) Selama Pelaksanaan UN 

Kegiatan pelaksanaan UN pada hari kedua dapat berjalan dengan lancar, tak ada 

satu kejadian/kasus yang berarti. Jam pertama dibagikan soal mapel bahasa Inggris,  

yang dijadwalkan jam 08.00 – 10.00 wib. Pelaksanaan pengawasan  terhadap kegiatan 

UN, sama seperti pada hari pertama, antara lain : jumlah pengawas sudah sesuai yakni 
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hanya dua orang petugas  setiap ruangan. Semua peserta UN tidak ada yang datang 

terlambat, semua hadir dan tidak ada yang meninggalkan ruangan saat pelaksanaan UN 

berlangsung. Tidak terdapat alat bantu yang dapat memantu mengerjakan soal UN.  

 

3) Setelah UN Dilaksanakan   

Seusai pelaksanaan UN untuk setiap mapel, LJUN dikumpulkan dan dimasukkan 

ke dalam amplop. Penyerahan amplop dari petugas pengawas ruang UN ke Panitia 

penyelenggara UN Tk. Sekolah dilakukan dengan baik, dan turut menyaksikan 

penandatangan berita acara yang ditempelkan langsung pada amplop LJUN, dan 

menyaksikan penyerahan LJUN ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.  

 

c.  Hari Ketiga (Rabu, 24 Maret 2010) 

Pelaksanaan UN di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman pada hari ketiga dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Sebelum  Pelaksanaan UN 

Kegiatan sebagaimana pada hari kedua, pada hari ketiga, kami melakukan 

pengecekan ruang dan fasilitas yang ada di dalamnya, ruang panitia ujian, petugas 

pengawas dan panitia penyelenggara ujian tingkat Sekolah. Berdasarkan pengecekan   

semuanya sudah siap    melakukan pelaksanaan   UN di Sekolah tersebut.  Semua siswa  

dan petugas pengawas ruang semuanya hadir tepat pada waktunya. Kesiapan lain yakni 

naskah ujian UN juga sudah disiapkan dan masih keadaan terbungkus dalam amplop  

yang masih tersegel dengan baik.  

 

2) Selama Pelaksanaan UN 

Pada hari ketiga mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran 

Matematika   yang dijadwalkan jam 08.00 – 10.00 wib. Jumlah naskah soal UN untuk 

kedua ruang pelaksanaan UN  tidak ada masalah. Soal cadangan sangat cukup.   

Pemantauan pelaksanaan UN untuk mapel di hari ketiga, yakni mapel 

Matematika, telah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pemantauan terhadap 

kemungkinan kecurangan yang terjadi di sekolah telah dilakukan sesuai dengan juknis 

pelaksanaan UN tahun 2010. Pemantauan dilaksanakan antara lain : ketepatan waktu 

(jam) pelaksanaan ujian, pemantauan terhadap peserta UN dan   petugas tidak 
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membawa alat komunikasi , antar siswa peserta UN tidak melakukan kerjasama, melihat 

catatan, pengawas membantu peserta atau bantuan dari luar ruangan, semua itu tidak 

terjadi.  

Pemantauan terhadap kelancaran UN, sama seperti pada hari pertama, dan hari 

kedua antara lain : jumlah pengawas sudah sesuai yakni hanya dua orang petugas  setiap 

ruangan. Semua peserta UN tidak ada yang datang terlambat, semua hadir dan tidak ada 

yang meninggalkan ruangan saat pelaksanaan UN berlangsung. Tidak terdapat alat 

bantu yang dapat memantu mengerjakan soal UN.  

 

3) Setelah UN Dilaksanakan   

Seusai pelaksanaan UN untuk setiap mapel, LJUN dikumpulkan dan dimasukkan 

ke dalam amplop. Penyerahan amplop dari petugas pengawas ruang UN ke Panitia 

penyelenggara UN Tk. Sekolah dilakukan dengan baik, dan turut menyaksikan 

penandatangan berita acara yang ditempelkan langsung pada amplop LJUN, dan 

menyaksikan penyerahan LJUN ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.  

Secara umum pelaksanaan UN pada hari ketiga dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Tidak ada peserta yang melakukan kecurangan. Demikian juga dari sisi pengawas 

ruang ujian, juga telah melaksanakan pengawasan ujian dengan semestinya.  

 

d. Hari Keempat (Kamis, 25 Maret 2010) 

Pelaksanaan UN di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman pada hari keempat dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Sebelum  Pelaksanaan UN 

Kegiatan sebagaimana pada hari-hari sebelumnya, pada hari keempat,  kami 

melakukan pengecekan ruang dan fasilitas yang ada di dalamnya, ruang panitia ujian, 

petugas pengawas dan panitia penyelenggara ujian tingkat Sekolah. Berdasarkan 

pengecekan   semuanya sudah siap    melakukan pelaksanaan   UN di Sekolah tersebut.  

Semua siswa  dan petugas pengawas ruang semuanya hadir tepat pada waktunya. 

Kesiapan lain yakni naskah ujian UN juga sudah disiapkan dan masih keadaan 

terbungkus dalam amplop  yang masih tersegel dengan baik.  
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2) Selama Pelaksanaan UN 

Pada hari keempat, mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran Fisika 

bagi yang IPA dan Geografi bagi yang IPS   yang dijadwalkan jam 08.00 – 10.00 wib. 

Jumlah naskah soal UN untuk kedua ruang pelaksanaan UN  tidak ada masalah. Soal 

untuk cadangan bahkan tidak pernah terpakai, karena soal naskah ujian yang dibagikan 

semuanya dalam kondisi baik dan cukup.    

Pemantauan pelaksanaan UN untuk mapel di hari keempat  telah dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. Pemantauan terhadap kemungkinan kecurangan yang terjadi di 

sekolah telah dilakukan sesuai dengan juknis pelaksanaan UN tahun 2010. Pemantauan 

dilaksanakan antara lain : ketepatan waktu (jam) pelaksanaan ujian, pemantauan terhadap 

peserta UN dan   petugas tidak membawa alat komunikasi , antar siswa peserta UN tidak 

melakukan kerjasama, melihat catatan, pengawas membantu peserta atau bantuan dari 

luar ruangan, semua itu tidak terjadi.  

Pemantauan terhadap kelancaran UN, sama seperti pada hari-hari sebelumnya   

antara lain : jumlah pengawas sudah sesuai yakni hanya dua orang petugas  setiap 

ruangan. Semua peserta UN tidak ada yang datang terlambat, semua hadir dan tidak ada 

yang meninggalkan ruangan saat pelaksanaan UN berlangsung. Tidak terdapat alat bantu 

yang dapat memantu mengerjakan soal UN.  

 

3) Setelah UN Dilaksanakan   

Seusai pelaksanaan UN untuk setiap mapel, LJUN dikumpulkan dan dimasukkan 

ke dalam amplop. Penyerahan amplop dari petugas pengawas ruang UN ke Panitia 

penyelenggara UN Tk. Sekolah dilakukan dengan baik, dan turut menyaksikan 

penandatangan berita acara yang ditempelkan langsung pada amplop LJUN, dan 

menyaksikan penyerahan LJUN ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.  

Secara umum pelaksanaan UN pada hari keempat dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Tidak ada peserta yang melakukan kecurangan. Demikian juga dari sisi pengawas 

ruang ujian, juga telah melaksanakan pengawasan ujian dengan semestinya.  

 

e. Hari Kelimat (Jum’at, 26 Maret 2010) 

Pelaksanaan UN di MA Ibnul Qoyyim Berbah Sleman pada hari kelima, atau hari 

yang terakhir pelaksanaan UN 2010,  dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Sebelum  Pelaksanaan UN 

Kegiatan sebagaimana pada hari-hari sebelumnya, pada hari kelimapun,  kami 

melakukan pengecekan ruang dan fasilitas yang ada di dalamnya, ruang panitia ujian, 

petugas pengawas dan panitia penyelenggara ujian tingkat Sekolah. Berdasarkan 

pengecekan   semuanya sudah siap    melakukan pelaksanaan   UN di Sekolah tersebut.  

Semua siswa  dan petugas pengawas ruang semuanya hadir tepat pada waktunya. 

Kesiapan lain yakni naskah ujian UN juga sudah disiapkan dan masih keadaan 

terbungkus dalam amplop  yang masih tersegel dengan baik.  

 

2) Selama Pelaksanaan UN 

Pada hari kelima  mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran Kimia bagi 

yang IPA dan Ekonomi  bagi yang IPS   yang dijadwalkan jam 08.00 – 10.00 wib. Jumlah 

naskah soal UN untuk kedua ruang pelaksanaan UN  tidak ada masalah. Soal untuk 

cadangan bahkan tidak pernah terpakai, karena soal naskah ujian yang dibagikan 

semuanya dalam kondisi baik dan cukup.    

Pemantauan pelaksanaan UN untuk mapel di hari kelima  telah dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. Pemantauan terhadap kemungkinan kecurangan yang terjadi di 

sekolah telah dilakukan sesuai dengan juknis pelaksanaan UN tahun 2010. Pemantauan 

dilaksanakan antara lain : ketepatan waktu (jam) pelaksanaan ujian, pemantauan terhadap 

peserta UN dan   petugas tidak membawa alat komunikasi , antar siswa peserta UN tidak 

melakukan kerjasama, melihat catatan, pengawas membantu peserta atau bantuan dari 

luar ruangan, semua itu tidak terjadi.  

Pemantauan terhadap kelancaran UN pada hari kelima, sama seperti pada hari-

hari sebelumnya   antara lain : jumlah pengawas sudah sesuai yakni hanya dua orang 

petugas  setiap ruangan. Semua peserta UN tidak ada yang datang terlambat, semua 

hadir dan tidak ada yang meninggalkan ruangan saat pelaksanaan UN berlangsung. 

Tidak terdapat alat bantu yang dapat memantu mengerjakan soal UN.  

 

3) Setelah UN Dilaksanakan   

Seusai pelaksanaan UN untuk setiap mapel, LJUN dikumpulkan dan dimasukkan 

ke dalam amplop. Penyerahan amplop dari petugas pengawas ruang UN ke Panitia 

penyelenggara UN Tk. Sekolah dilakukan dengan baik, dan turut menyaksikan 
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penandatangan berita acara yang ditempelkan langsung pada amplop LJUN, dan 

menyaksikan penyerahan LJUN ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.  

Pada hari kelima , kami mewajibkan diri harus melaporkan ke Pokja 01 di Kalasan 

dengan membawa surat tugas dan lembar kerja hasil pengawasan selama lima hari 

berlangsungnya pelaksanaan UN.  

Secara umum pelaksanaan UN  hingga hari kelima dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Tidak ada peserta yang melakukan kecurangan. Demikian juga dari sisi pengawas 

ruang ujian, juga telah melaksanakan pengawasan ujian dengan semestinya. Dokumen 

pendukung tentang rekaman kegiatan harian pelaksanaan UN di MA Ibnul Qoyyim 

Berbah Sleman terlampir (SK Tugas, Lembar Kerja, Foto Dokumen Kegiatan UN). 

 

C. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan SM/MA di Tingkat Satuan Pendidikan, 

yang dilaksanakan di MA Ibnul Qoyyim  Berbah Sleman, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Secara umum pelasksanaan kegiatan UN tahun pelajaran 2009/2010 yang 

dilaksanakan sejak tanggal 22 – 26 Maret 2010 dapat terlaksana dengan baik 

2. Pelaksanaan UN sejak dari sebelum UN, selama beralangsun UN dan setelah UN 

selesai, dapat berjalan sesuai dengan POS yang telah ditetapkan 

3. Semua panitia, penanggungjawab ujian , pengawas ruang dan semua peserta UN 

telah bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh POS 2010 

4. Hingga hari kelima, yakni hari terakhir, semua peserta ujian dapat mengikuti secara 

keseluruhan, dengan tertib dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam bentuk 

apapun. 
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