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A. Nama Kegiatan 

TIM PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN PENGAWASAN UJIAN 

NASIONAL SMA/MA, SMK/MAK DAN PROGRAM 

KESETARAAN PAKET C SERTA PAKET C KEJURUAN 

PROVINSI DIY TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

B. Analisis Situasi 

Sistem ujian akhir Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan 

merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang 

diamanatkan oleh satuan pendidikan telah mengalami beberapa kali 

perubahan, baik pad prosedur penyiapan naskah ujian, proses 

penyelenggaraan, proses pengawasan, dan kriteria penentuan kelulusan. 

Perubahan dan perbaikan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pencapaian 

estándar nacional pendidikan. Agar pelaksanaan ujian berlangsung objektif, 

jujur, dan akuntabel, Badan Stándar Nasional Pendidikan (BSNP) menugasi 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi koordinator pengawas ujian 

nacional (UN) tahun 2014  untuk tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK 

serta pendidikan kesetaraan program paket C dan program paket C Kejuruan 

di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dalam pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA/SMALB dan 

SMK/MAK serta pendidikan kesetaraan program paket C dan program paket 

C Kejuruan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UNY 

bekerjasama dengan dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kanwil 

Kemenag DIY, UGM, UIN Suka dan LPPMP Provinsi DIY untuk 
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menyelenggarakan UN SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK serta pendidikan 

kesetaraan program paket C dan program paket C Kejuruan di wilayah 

Provinsi DIY. 

Agar pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA/SMALB dan 

SMK/MAK serta pendidikan kesetaraan program paket C dan program paket 

C Kejuruan di wilayah Provinsi DIY dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

POS yang telah ditetapkan oleh BSNP, sekretariat pengawasan UN provinsi 

DIY, penyusun POS pengawasan dan Lembar Kerja Pengawasaan (LPK), 

disamping itu juga membentuk struktur organisasi pengawasan dan lembar 

pengawasan mulai dari tingkkat provinsi sampai dengan tingkat satuan 

pendidikan. 

C. Tujuan Kegiatan 

1. Mendukung terselenggaranya UN SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK serta 

pendidikan kesetaraan program paket C dan program paket C Kejuruan di 

wilayah Provinsi DIY yang tertib, aman dan lancar. 

2. Mewujidkan terselenggaranya UN SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK 

serta pendidikan kesetaraan program paket C dan program paket C Kejuruan 

secara jujur, objektif dan akuntabel. 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Hari Kegiatan : Senin s.d Rabu 

2. Tanggal Kegiatan : 14-16 April 2014 

3. Tempat Kegiatan   :  SKM Negeri 1 Tempel, Sleman, Yogyakarta 
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F. Tugas Satuan Pengawas Pendidikan 

1. Sebelum UN dilaksanakan: 

a. Melapor kepada penyelenggara UN di tingkat satuan pendidikan, 

b. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

tingkat satuan pendidikan, 

c. Melakukan pengawasan pengambilan bahan UN oleh satuan 

pendidikan di subrayon. 

2. Selama UN berlangsung: 

a. Memeriksa kelayakan dan keamanan penyimpangan bahan ujian di 

tingkat satuan pendidikan, 

b. Menyaksikan serah terima bahan ujian dari penyelenggara UN tingkat 

satuan pendidikan kepada para pengawas ujian, 

c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan UN di ruang ujian agar sesuai 

dengan tatacara yang telah ditetapkan POS UN, dan apabila perlu 

dapat memasuki ruang ujian (dengan sepengetahuan ketua 

penyelenggara UN di satuan pendidikan) bila terdapat indikasi kuat 

terjadi pelanggaran tata tertib di ruang ujian (yang antara lain meliputi 

peserta ujian dibantuoleh peserta lain, oleh orang lain, di dalam dan/ 

atau diluar ruang, menggunakan catatan serta alat komunikasi). 

d. Menyaksikan dan menandatangani berita acara serah terima amplop 

LJUN yang telah di lak dari pengawas ruang ujian ke penyelenggara 

UN tingkat satuan pendidikan, 
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e. Menandatangani amplop LJUN yang telah di lak dari setiap ruang 

ujian. 

3. Setelah UN dilaksanakan: 

a. Melakukan pengawasan penyerahan hasil ujian ke subrayon, 

b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan ke coordinator 

pengawasan subrayon dengan melampirkan isisan lembar kerja 

pengawasan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, saya selaku anggota Tim Pengawas Satuan 

Pendidikan, selalu datang lebih awal daripada para peserta Ujian Nasional. 

Kedatangan jam 06.30 WIB langsung di sekolah SMK Negeri 1 Tempel ini 

adalah sebagian tugas dari anggota tim pengawas satuan pendidikan yaitu 

memantau kondisi ruangan (apakah sudah sesuai dengan ketentuan/tata tertib 

Ujian Nasional atau belum) baik tempat duduk, meja, papan tulis dan lain 

sebagainya. Setelah mengecek, selanjutnya kami bertugas memantau soal-soal 

dan lembar jawaban yang akan digunakan oleh para peserta Ujian Nasional. 

Apakah amplop-amplop soal masih utuh atau sudah cacat.  

Dalam pemantauan selama di SMK Negeri 1 Tempel di kabupaten 

Sleman, dari hari pertama Ujian Nasional dilaksanakan sampai dengan hari 

terakhir berjalan tertib, aman dan lancar. Kegiatan ini dapat berjalan lancar atas 

dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari tim pengawas, kepolisian, 

dan sekolah yang bersangkutan. 


