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PERATURAN REKTOR 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) 

PENYELENGGARAAN UJIAN BAGI CALON PERANGKAT DESA 

DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 

 

 

Rektor Universitas Widya Dharma Klaten, 

 

Menimbang: a. bahwa salah satu hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh: Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Administrasi Umum; 

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perwakilan dari 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Widya 

Dharma Klaten tanggal 20 Maret 2018 di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, telah disepakati Universitas 

Widya Dharma (Unwidha) Klaten direkomendasikan untuk menjadi 

salah satu Tim Penguji Perangkat Desa (TPPD) bagi Calon Perangkat 

Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018; 

b. bahwa agar didapat perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai 

bidang tugasnya, diperlukan proses seleksi secara terbuka dengan suatu 

sistem yang transparan, objektif, kompetitif, jujur, adil, dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, agar dapat 

digunakan sebagai Tim Penguji Perangkat Desa (TPPD) Unwidha, 

perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan 

Ujian Bagi calon Perangkat Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 

melalui Peraturan Rektor. 
  

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa; 

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 



Hal 2 dari 23 
 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 339/U/1994 

tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan 

Perguruan Tinggi Swasta; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa; 

11. Peraturan Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten Nomor 122 Tahun 

2017 tentang Statuta Universitas Widya Dharma Klaten;  

12. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten Nomor 

130/G.26.01/YPI/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 tentang 

Perpanjangan Jabatan Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Masa 

Bakti 2017-2019. 
  

  

 MEMUTUSKAN 

  

  

Menetapkan:  

Pertama Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Bagi Calon 

Perangkat Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini. 
  

Kedua Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur melalui 

keputusan tersendiri. 
  

Ketiga Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Klaten 

Pada tanggal 10 April 2018 

Rektor, 

 
Prof. Dr. Triyono, M.Pd 

NIP. 19540809 198010 1 002 

 
Tembusan, Yth. 

1. Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. 

2. Wakil Rektor I, II, III. 

3. Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana. 

4. Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala UPT. 

5. Ketua TPPD. 

6. Pertinggal 
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BAB I 

PENGERTIAN 

Pasal 1 

 

Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Klaten. 

2. Bupati adalah Bupati Klaten. 

3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten. 

4. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah Universitas Widya Dharma Klaten. 

5. Rektor adalah Rektor Universitas Widya Dharma Klaten. 

6. Camat adalah Camat di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten. 

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. 

8. Perangkat Desa adalah unsur staf dan unsur pendukung Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan pemerintahan desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala 

Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi.  

9. Tim Penguji Universitas adalah tim penguji yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas 

antara lain menyiapkan dokumen ujian, penggandaan, pendistribusian, pengawasan,  

pelaksanaan ujian, dan pemeriksaan hasil ujian, dan menyerahkan hasil ujian kepada 

TP3D. 

10. Panitia Ujian adalah panitia yang secara khusus dibentuk oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan tingkat kewilayahan yang mempunyai tugas dalam 

penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian. 

11. Ujian adalah kegiatan pengukuran untuk mengetahui tingkat kompetensi pada bidang 

tertentu dan untuk mengukur keterampilan dalam mengoperasikan komputer dalam 

rangka proses seleksi calon Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Klaten. 

12. Koordinator Kecamatan adalah anggota Tim Penguji Universitas yang diberi tugas 

untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ujian di satu 

kecamatan atau gabungan dari beberapa kecamatan tertentu.  

13. Pengawas Ujian adalah anggota sivitas akademika Universitas yang diberi tugas 

untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian.  

14. Peserta Ujian adalah calon perangkat desa yang dinyatakan memenuhi syarat 

administrasi oleh TP3D dan daftarnya diserahkan kepada Tim Penguji. 

15. Nilai Ujian adalah nilai ujian teori dan nilai ujian praktek komputer yang diperoleh 

peserta ujian setelah menempuh Ujian.  

16. Paket soal ujian adalah variasi perangkat tes yang terdiri atas sejumlah butir soal 

yang dirakit oleh Universitas.  

17. Bahan ujian terdiri dari (1) dokumen ujian yakni bahan ujian yang bersifat rahasia 

dan (2) dokumen pendukung ujian yang tidak bersifat rahasia. 

18. Dokumen ujian yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal dan jawaban peserta 

ujian. 

19. Dokumen pendukung ujian yang tidak bersifat rahasia, terdiri atas blangko daftar 

hadir, blangko lembar jawaban, blangko berita acara, tata tertib, pakta integritas, 

amplop naskah, dan amplop lembar jawaban.  
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20. Lembar jawaban Ujian adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta ujian 

untuk menjawab soal ujian. 

21. Pendistribusian bahan ujian adalah serangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

proses pengiriman, penyerahan dan penerimaan, serta penyimpanan bahan ujian yang 

terjamin keamanan, kerahasiaan dan ketepatan waktu di tempat tujuan.  

22. Prosedur Operasi Standar Ujian yang selanjutnya disebut POS Ujian adalah 

ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian.  

 

BAB II 

PESERTA UJIAN 

 

Pasal 2 

Keabsahan Peserta Ujian 

 

1. Peserta Ujian adalah calon perangkat desa yang telah mendaftar dan dinyatakan 

memenuhi persyaratan administrasi oleh TP3D. 

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat 

Desa di Lingkungan Kabupaten Klaten. 

3. Keabsahan peserta ujian menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab TP3D masing-

masing desa; dan bukan kewenangan dan tanggung jawab Tim Penguji Universitas.  

 

Pasal 3 

Hak Peserta Ujian 

 

1. Peserta ujian yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh TP3D berhak 

mengikuti Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Komputer yang diselenggarakan oleh Tim 

Penguji Universitas. 

2. Peserta Ujian berhak mendapatkan nilai dari Tim Penguji Universitas setelah yang 

bersangkutan menempuh Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Komputer. 

3. Peserta Ujian hanya dapat mengikuti Ujian pada waktu dan tempat yang telah 

ditetapkan oleh TP3D bersama TPPD. 

4. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu meskipun  

disertai bukti yang sah, bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tim Penguji 

Universitas. 

 

Pasal 4 

Kewajiban Peserta Ujian 

 

1. Peserta ujian wajib mengikuti Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Komputer untuk 

seluruh mata uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Peserta ujian wajib mematuhi tata tertib Ujian.  
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Pasal 5 

Persyaratan Umum Peserta Ujian 

 

Peserta Ujian harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Warga negara Republik Indonesia. 

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  dan Bhinneka Tunggal Ika. 

4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. 

5. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dan maksimal 42 (empat 

puluh dua) tahun pada saat berakhirnya pendaftaran. 

6. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

 

Pasal  6 

Persyaratan Khusus Peserta Ujian 

 

Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, peserta ujian juga 

harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut. 

1. Berkelakuan baik.  

2. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya. 

3. Bebas narkoba. 

4. Wajib berdomisili dengan pindah penduduk di desa setempat paling lama 1 (satu) 

bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa. 

5. Bagi PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 

6. Bagi anggota TNI/ Polri/ Pegawai BUMN/ BUMD harus mendapatkan izin tertulis 

dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Bagi perangkat desa dan anggota BPD harus menyampaikan pemberitahuan tertulis 

kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat. 

8. Bagi Kepala Desa harus mengundurkan  diri dari jabatannya. 

9. Mampu mengoperasionalkan komputer sekurang-kurangnya menguasai MS-word, 

MS-excel, dan MS-power point yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah atau 

Sertifikat keahlian komputer. 

 

Pasal 7 

Pendaftaran Peserta Ujian 

 

Pendaftaran Peserta Ujian dilakukan oleh TP3D dengan tahapan sebagai berikut: 

1. TP3D mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa secara tertulis dan 

menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa dan tempat-

tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat di wilayah desa. 

2. Pengumuman pendaftaran calon perangkat desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari. 
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3. Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai calon perangkat desa, harus datang 

sendiri ke tempat pendaftaran dengan mengajukan surat lamaran rangkap 3 (tiga) yang 

dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon di atas kertas bermaterei Rp 6.000,- (enam 

ribu rupiah) yang ditujukan kepada TP3D dengan dilampiri: 

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dan atau 

Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

b) Fotokopi Ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

c) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh 

pejabat yang berwenang. 

d) Surat keterangan catatan kepolisian. 

e) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa 

atau ingatannya dari dokter pemerintah. 

f) Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah. 

g) Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS. 

h) Izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/ Polri/ 

Pegawai BUMN/ BUMD. 

i) Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa 

dan anggota BPD. 

j) Fotokopi Keputusan Bupati tentang pemberhentian bagi Kepala Desa. 

k) Fotokopi Sertifikat atau Ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat 

atau lembaga yang berwenang bagi yang memiliki. 

l) Menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm. 

m) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon di atas kertas 

bermaterei cukup, yang terdiri dari (1) pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, (2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan (3) pernyataan kesanggupan 

berdomisili dengan pindah penduduk ke desa setempat paling lambat 1 (satu) 

bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa. 

 

Pasal 8 

 

1. Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon 

perangkat desa oleh TP3D dengan Keputusan Ketua TP3D dan berhak mengikuti 

Ujian. 

2. Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian berjumlah paling sedikit 2 (dua) 

orang untuk setiap jenis jabatan. 

3. Dalam hal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 

2 (dua) orang, TP3D wajib melaksanakan penjaringan ulang dan menyusun kembali 

jadwal dan tahapan pengangkatan perangkat desa. 
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4. Setelah dilaksanakan penjaringan ulang ternyata calon perangkat desa yang memenuhi 

persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa menunda 

pengangkatan Perangkat Desa dan memberitahukan kepada BPD dan Camat. 

 

BAB III 

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN 

 

Pasal 9 

Penyelenggara dan Pelaksana Ujian 

 

1. Untuk memperlancar penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian dibentuk Panitia 

Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Ujian. 

2. Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri  atas  Panitia  Penyelenggara Ujian tingkat  kabupaten, (2) Panitia 

Penyelenggara Ujian tingkat kecamatan, (3) Panitia Pelaksana Ujian Tingkat Desa 

(TP3D), dan (4) Tim Penguji Universitas. 

 

Pasal 10 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten 

 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui surat keputusan 

Bupati, terdiri atas unsur-unsur (a) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, (b) Sekretaris 

Daerah, (b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, (c) Asisten Administrasi 

Umum, (d) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, (e) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta (f) unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 11 

 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten bertugas: 

1. melakukan penilaian, seleksi dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada 

Panitia Penyelenggara Tingkat Kecamatan dan atau Panitia Pelaksana Ujian Tingkat 

Desa mengenai lembaga perguruan tinggi yang layak ditetapkan sebagai Tim Penguji 

Universitas; 

2. memberikan arahan dan penjelasan kepada Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat 

Kecamatan dan Panitia Pelaksana Ujian Tingkat Desa (TP3D) tentang pembentukan 

Panitia Penyelenggara ujian di tingkat kecamatan; 

3. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Ujian; dan  

4. melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan 

ujian kepada Bupati.  
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Pasal 12 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kecamatan 

 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui surat keputusan 

Camat, terdiri atas unsur-unsur (a) Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, (b) Sekretaris 

Camat, (b) Seksi Tata Pemerintahan, (c) dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 13 

 

Panitia Penyelenggara Ujian tingkat kecamatan bertugas: 

1. mengikuti sosialisasi dan penjelasan dari Panitia Penyelenggara Ujian tingkat 

kabupaten tentang tata cara pengisian lowongan jabatan perangkat desa dan peraturan 

lain yang terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa; 

2. melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada Kepala Desa dan atau TP3D tentang tata 

cara pengisian jabatan perangkat desa;  

3. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian di wilayahnya;  

4. melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelenggara ujian tingkat Kabupaten dan 

TP3D; 

5. memilih dan menetapkan tempat penyelenggaraan Ujian di wilayahnya sesuai dengan 

persyaratan dan kebutuhan yang ditentukan dengan ketentuan jumlah ruang minimum 

sama dengan jumlah desa ditambah dengan 3 ruang untuk sekretariat Tim Penguji 

Universitas, ruang koreksi, dan ruang tunggu TP3D; 

6. melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait penyediaan 

layanan koneksi listrik untuk memastikan tidak ada gangguan listrik selama 

pelaksanaan Ujian;  

7. menyediakan terminal dan atau sambungan kabel listrik sesuai dengan kebutuhan pada 

saat pelaksanaan ujian. 

8. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Ujian kepada TP3D, termasuk 

menginformasikan kepada peserta ujian melalui TP3D agar pada saat ujian membawa 

laptop dalam keadaan baik dan penuh baterai disertai membawa 1 (satu) buah flash 

disc kosong sebagai media menyimpan pekerjaan ujian praktek komputer;  

9. menginformasikan kepada TP3D di wilayahnya tentang jadwal waktu penanda 

tanganan Nota Perjanjian Kerjasama (Memory of Agreement = MoA) dengan Tim 

Penguji Universitas;  

10. memantau kesiapan pelaksanaan Ujian di wilayahnya;  

11. membantu pendistribusian bahan Ujian;  

12. berkoordinasi dengan pihak lain untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran, dan 

kesuksesan pelaksanaan Ujian;  

13. menyusun laporan pelaksanaan Ujian kepada Panitia Penyelenggara ujian tingkat 

Kabupaten 
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Pasal 14 

Panitia Pelaksana Ujian Tingkat Desa 

 

Panitia Pelaksana Ujian Tingkat Desa untuk selanjutnya disebut Tim Pencalonan dan 

Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan 

jumlah anggota gasal, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh 

masyarakat di luar unsur pemerintah desa dan BPD. 

 

Pasal 15 

 

Panitia Pelaksana Ujian Tingkat Desa atau TP3D bertugas: 

1. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pencalonan dan 

pengangkatan Perangkat Desa.  

2. Membuat tahapan pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa.  

3. Menyusun dan menetapkan tata tertib pencalonan dan pengangkatan perangkat desa.  

4. Melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat. 

5. Mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada 

warga masyarakat.  

6. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran calon perangkat 

desa. 

7. Mengumumkan dan menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan 

administrasi dan berhak untuk mengikuti Ujian calon perangkat desa. 

8. Melaksanakan ujian calon perangkat desa bekerjasama dengan Tim Penguji 

Universitas. 

9. Menetapkan jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian calon perangkat desa. 

10. Mengumumkan hasil ujian calon perangkat desa. 

11. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada 

Kepala Desa. 

 

Pasal 16 

Tim Penguji Universitas 

 

1. Tim Penguji Universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor, terdiri atas unsur-unsur 

(1) Pengurus Yayasan Pendidikan Indonesia, (2) pimpinan universitas, (3) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, (4) Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan 

dan Kerjasama, (5) Biro Humas dan Sistem Informasi, (6) Biro Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan, (7) Biro Administrasi Umum dan Keuangan, dan (8) dosen dan 

karyawan; sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tim Penguji Universitas adalah lembaga perguruan yang berkompeten dan memiliki 

Program Studi yang sesuai dengan bidang atau materi ujian bagi calon perangkat desa. 

3. Lembaga perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya 

telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BA-PT) dengan predikat Sangat 

Baik (peringkat B), dan semua Program Studi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi 

Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan predikat Sangat Baik 

(peringkat B ). 
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Pasal 17 

 

Tim Penguji Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung 

jawab dalam hal: 

1. menyusun dan menyiapkan materi ujian tertulis dan ujian praktek komputer, sesuai 

dengan jenis jabatan yang dilamar. 

2. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan ujian sejak penyiapan naskah ujian, 

penggandaan, dan pendistribusian bahan ujian dari tempat penyimpanan bahan ujian 

sampai ke tempat pelaksanaan ujian. 

3. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek komputer. 

4. melakukan koreksi, penilaian dan menyerahkan nilai ujian tertulis dan ujian praktek 

komputer kepada TP3D. 

5. menghitung jumlah nilai kumulatif ujian tertulis dan ujian praktek komputer peserta 

ujian, serta membuat ranking secara berurutan mulai dari perolehan nilai kumulatif 

yang tertinggi sampai yang terendah. 

6. menyampaikan seluruh hasil Ujian kepada TP3D. 

7. melaksanakan kerjasama antara TP3D dengan Tim Penguji Universitas yang 

dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama. 

 

Pasal 18 

Persiapan Ujian 
 

Langkah-langkah persiapan ujian dilakukan sebagai berikut:  

1. mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dan Peraturan Bupati Klaten yang terkait 

dengan pemerintah desa, dan tata cara pengisian jabatan perangkat desa. 

2. merencanakan pelaksanaan ujian bagi calon perangkat desa;  

3. menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang digunakan sebagai panduan 

pelaksanaan ujian calon perangkat desa; 

4. melakukan sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dan Peraturan Bupati Klaten, dan 

Prosedur Oprasional Standar (POS) yang terkait dengan tata cara pengsian jabatan 

perangkat desa kepada Tim Penguji Universitas, Koordinator Kecamatan, dan 

Pengawas Ruang.  

5. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan semua anggota Tim Penguji 

Universitas; termasuk Koordinator Kecamatan dan Pengawas Ruang.  
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BAB IV 

BAHAN UJIAN 
 

Pasal 19 

Perangkat Soal 

 

1. Bahan ujian berupa master naskah soal, merupakan dokumen yang bersifat rahasia.  

2. Naskah soal ujian yang telah digunakan disimpan di sekretariat Tim Penguji 

Universitas dan selanjutnya dimusnahkan 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil 

ujian atau setelah pelantikan Perangkat Desa.  

3. Pemusnahan naskah soal ujian dilakukan oleh Tim Penguji Universitas dengan cara 

pembakaran atau menggunakan alat penghancur dokumen; dan dibuat Berita Acara.  

4. Tim Penguji Universitas menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah soal ujian 

selama masa penyimpanan sampai dengan pendistribusian.  

5. Dalam hal bahan ujian terdapat kekeliruan dan atau berpotensi menimbulkan masalah, 

Tim Penguji Universitas dapat melakukan perbaikan setelah berkoordinasi dengan 

Panitia tingkat kabupaten.  

6. Lembar jawaban ujian yang telah diisi oleh peserta ujian merupakan dokumen yang 

bersifat rahasia; bisa digunakan sebagai bukti apabila terjadi pengaduan.  

 

Pasal 20 

Penyiapan Bahan Ujian 

 

Langkah persiapan penyiapan bahan ujian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Tim Penguji Universitas menunjuk masing-masing 2 (dua) orang dosen untuk setiap 

bidang untuk menyusun naskah soal sesuai dengan bidangnya masing-masing 

lengkap dengan petunjuk mengerjakan soal ujian, lembar jawaban serta kunci 

jawaban. 

2. Dosen yang ditunjuk menyusun naskah soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus menyusun sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah soal yang diperlukan untuk Ujian. 

3. Penyusunan naskah soal oleh dosen dilakukan secara bersama di ruang khusus, pada 

waktu tertentu kemudian menyerahkan naskah soal yang telah disusun ke Sekretaris 

Tim Penguji Universitas dalam bentuk file dan cetakan. 

4. Kumpulan dari naskah soal yang disusun oleh dosen berfungsi sebagai bank soal. 

5. Tim Penguji universitas menunjuk 2 (dua) orang dosen untuk memilih atau merakit 

naskah soal dari bank soal untuk digunakan sebagai master naskah ujian. 

6. Naskah ujian dirakit dalam 3 (tiga) varians yaitu (1) untuk peserta ujian yang 

melamar jabatan Sekretaris Desa, (2) untuk peserta ujian yang melamar jabatan 

Kepala Dusun, dan (3) untuk peserta ujian yang melamar jabatan Kepala Urusan dan 

Kepala Seksi. 

7. Naskah soal ujian untuk pelamar jabatan Sekretaris Desa diberi kode SED; naskah 

soal ujian untuk pelamar jabatan Kepala Dusun diberi kode KAD; dan naskah soal 

ujian untuk pelamar Kepada Urusan dan Kepala Seksi diberi kode KUS. 

8. Naskah soal ujian yang dirakit dilengkapi dengan kunci jawaban dan format lembar 

jawaban. 
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9. Lembar jawaban untuk peserta ujian yang melamar jabatan Sekretaris Desa dibuat 

warna pink; untuk peserta yang melamar jabatan Kepala Dusun dibuat warna hijau; 

dan untuk peserta yang melamar jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi dibuat  

warna kuning.  

10. Jumlah butir soal ujian tertulis dan alokasi waktu ujian sebagai berikut:  

a. Jumlah butir soal setiap bidang adalah 20 (dua puluh) sehingga jumlah soal tertulis 

secara keseluruhan adalah 6 (bidang) x 20 = 120 butir soal;  

b. Alokasi waktu untuk mengerjakan semua soal adalah 90 (sembilan puluh) menit;  

c. Bentuk soal pilihan ganda (multiple chooise) dengan 5 (lima) pilihan yang 

disediakan (option). 

11. Selain naskah soal ujian utama, Tim Penguji Universitas juga harus menyiapkan 

naskah soal ujian cadangan yang jumlahnya 10 (sepuluh) butir soal untuk setiap 

bidang yang diujikan dengan waktu pengerjaan selama 45 menit. 

12. Naskah soal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya dibuat untuk 

Ujian Tertulis dan tidak berlaku untuk Ujian Praktek Komputer. 

13. Naskah soal ujian cadangan hanya digunakan apabila terdapat 2 (dua) peserta Ujian 

atau lebih yang mencapai nilai sama pada posisi tertinggi. 

 

Pasal 21 

Penggandaan Naskah Soal Ujian 

 

1. Untuk lebih menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal, penggandaan naskah 

soal dikerjakan dengan cara difotocopy di salah satu ruang di kampus Universitas yang 

dijamin keamanan dan kerahasiaannya 

2. Ruang yang digunakan untuk menggandakan naskah soal ujian harus dilengkapi 

dengan pintu yang kuncinya tunggal dan dipegang oleh aparat kepolisian. 

3. Ruang yang digunakan untuk penggandaan naskah soal ujian harus dipasang kamera 

yang secara otomatis merekam semua kejadian (Closed Circuit Television = CCTV);  

4. Penggandaan dilakukan oleh sekretariat Tim Penguji Universitas di bawah koordinasi 

dan pengawasan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta 

diawasi oleh aparat kepolisian. 

5. Penggandaan naskah soal ujian dikerjakan pada hari Senin sampai selesai; dimulai 

pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. 

6. Setiap kali penggandaan bahan ujian harus dibuat Berita Acara Penggandaan Naskah 

Soal Ujian yang memuat jumlah lembar yang digandakan termasuk jika ada lembaran 

yang cacat, tidak terbaca, dan lain sebagainya. 

7. Setiap selesai kegiatan penggandaan bahan ujian, semua dokumen yang bersifat rahasia 

harus dimasukkan ke dalam almari dan dikunci serta disegel. 

8. Kunci ruang penggandaan bahan ujian hanya tunggal dan dipegang oleh aparat 

kepolisian.  

9. Semua personil yang diberi tugas menggandakan naskah soal ujian wajib menanda 

tangani Pakta Integritas. 

10. Selain petugas yang ditunjuk untuk menggandakan bahan ujian, Ketua Tim Penguji dan 

penanggung jawab perguruan tinggi dilarang memasuki ruang penggandaan dan 

penyimpanan  bahan ujian. 
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Pasal 22 

Pengepakan Bahan Ujian 

 

1. Setelah penggandaan bahan ujian selesai sesuai degan kebutuhan, dimasukkan ke 

dalam amplop, dilem dan disegel; termasuk Daftar Hadir Peserta, Berita Acara, Daftar 

Nilai, Tata Tertib Ujian, dan Lembar Jawaban. 

2. Pengepakan bahan ujian dilakukan menggunakan pendekatan berbasis desa, artinya 

setiap desa terdiri dari 3 (tiga) amplop sesuai dengan varians soal. 

 

Pasal 23 

Penyimpanan bahan ujian 

 

1. Untuk menjamin kerahasiaan, bahan ujian disimpan dalam sebuah almari yang 

terkunci, digembok dan disegel. 

2. Almari yang digunakan untuk menyimpan bahan ujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditempatkan dalam ruang khusus yang hanya memiliki kunci tunggal dan anak 

kuncinya dititipkan aparat kepolisian. 

3. Anak kunci yang digunakan untuk membuka bahan ujian dititipkan kepada Aparat 

kepolisian dan setiap hari harus dikontrol oleh aparat kepolisian. 

4. Penyimpanan bahan ujian dilakukan sejak dimasukkannya master soal ke dalam almari, 

sampai dengan menjelang pendistribusian pada hari pelaksanaan ujian.  

 

Pasal 24 

Pendistribusian Bahan Ujian 

 

1. Pendistribusian bahan ujian dari tempat penyimpanan sampai ke tempat pelaksanaan 

ujian menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Penguji Universitas. 

2. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian bahan ujian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan aparat kepolisian. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN UJIAN 

Pasal 25 

 

Pelaksanaan  ujian bagi para calon perangkat desa tahun 2018 menggunakan model Ujian 

yang Berbasis Kertas dan Pensil untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, 

kredibilitas, dan integritas ujian. 
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Pasal 26 

Tata Tertib Peserta Ujian 

 

Peserta ujian:  

1. memasuki ruangan 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai; 

2. memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan;  

3. yang terlambat hadir, hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin 

dari Pengawas Ruang dan tanpa diberikan perpanjangan waktu; 

4. dilarang membawa dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, optik, 

kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian; 

5. mengumpulkan tas, buku, dan catatan lain dalam bentuk apapun di bagian depan di 

dalam ruang ujian; 

6. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas 

ruang; 

7. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian; 

9. selama ujian berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan setelah memperoleh izin 

dari pengawas ruang; 

10. selama ujian berlangsung, dilarang (a) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; (b) 

bekerja sama dengan peserta lain; (c) memberi atau menerima bantuan dalam 

menjawab soal; (d) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat 

pekerjaan peserta lain; dan (e) menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

11. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir, tidak 

diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir; 

12. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian berakhir; dan 

13. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir. 

 

Pasal 27 

Penetapan Tempat Pelaksanaan Ujian 

 

1. Panitia tingkat kecamatan menetapkan sekolah tempat pelaksanaan Ujian.  

2. Sekolah yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan ujian harus memenuhi 

persyaratan antara lain (a) aman dan layak untuk pelaksanaan ujian, (b) setiap ruang  

ujian tersedia tempat duduk dan meja untuk diisi oleh minimum 20 peserta ujian.  

 

Pasal 28 

Penetapan Pengawas Ruang 

 

Tim Penguji Universitas menetapkan Koordinator Kecamatan dan pengawas ruang ujian 

dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut: 

1. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang 

teguh kerahasiaan; 

2. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi ujian dengan baik; 

3. tidak mempunyai hubungan emosional dan tidak berasal dari desa yang sama dari 

peserta ujian; dan  

4. bersedia menandatangani pakta integritas. 
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Pasal 29 

Prosedur Pelaksanaan Ujian 

 

Koordinator Kecamatan: 

1. mengambil naskah soal ujian dari tempat penyimpanan sampai ke lokasi ujian;  

2. menandatangani amplop lembar jawaban yang sudah disegel;  

3. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal Ujian dalam keadaan tertutup dan 

tersegel;  

4. memastikan lembar jawaban yang telah diisi dimasukkan ke dalam amplop, 

dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang; 

5. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal ujian;  

6. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian; dan cara pengisian lembar jawaban 

kepada pengawas ruang;  

7. menyimpan naskah soal Ujian yang sudah diujikan dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Tim Penguji Universitas. 

 

Pasal 30 

Persyaratan Ruang Ujian 

 

1. Ruang ujian yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ujian harus memenuhi syarat 

(a) aman dan layak untuk pelaksanaan ujian, (b) terdapat ventilasai yang cukup, (c) 

tidak gelap, (d) terdapat mebelair berupa tempat duduk (bangku/ kursi) yang jumlahnya 

mencukupi untuk peserta yang terdaftar, (e) terdapat jaringan listrik dan stop kontak 

atau terminal/ sambungan kabel. 

2. Di dekat pintu masuk ruang ujian harus ditempel tulisan sebagai berikut. 

 

1. DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN 

DAN PENGAWAS. 

2. DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN ATAU 

KAMERA KE DALAM RUANG UJIAN.  
 

3. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian yang ditempel di pintu 

masuk ruang ujian. 

4. Setiap ruang ujian memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup.  

5. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian dikeluarkan dari ruang 

ujian. 

6. Tempat duduk peserta ujian diatur sesuai dengan nomor urut peserta ujian atau 

pengelompokan jabatan yang dilamar.  

7. Ruang ujian sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian dimulai.  
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Pasal 31 

Pengawas Ruang 

 

Pengawas Ruang Ujian harus:  

1. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

2. tidak diperkenankan membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan 

sejenisnya serta membawa bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.  

3. penempatan pengawas ruang ditentukan oleh Tim Penguji Universitas.  

4. memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat 

masing-masing.  

5. mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaan ujian.  

6. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian dan memandu pengisian daftar hadir peserta 

ujian untuk diserahkan kepada Koordinator kecamatan.  

 

Pasal 32 

Tata Tertib Pengawas Ruang 

 

Di ruang sekretariat Tim Penguji Universitas (di lokasi ujian):  

1. harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 30 menit sebelum ujian dimulai;  

2. menerima penjelasan dan pengarahan dari Koordinator Kecamatan; 

3. mengisi dan menandatangani pakta integritas;  

4. menerima bahan ujian yang berupa amplop berisi: naskah soal ujian, amplop lembar 

jawaban, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan ujian;  

5. memeriksa dan memastikan bahwa bahan ujian dalam keadaan baik di dalam amplop 

naskah yang masih tersegel dan menunjukkan kepada peserta ujian.  

 

Pasal 33 

Tahapan Pengawasan 

 

Pengawas ruang masuk ke dalam ruangan 20 (dua puluh) menit sebelum waktu 

pelaksanaan ujian untuk melakukan kegiatan secara berurutan:  

1. memeriksa kesiapan ruang ujian;  

2. mempersilakan peserta ujian untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu 

peserta ujian dan meletakkan tas peserta ujian di bagian depan ruang ujian, serta 

menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;  

3. memeriksa dan memastikan setiap peserta ujian hanya membawa pensil, penghapus, 

peraut, boll point, dan penggaris yang akan dipergunakan untuk menjawab soal ujian;  

4. memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat (tersegel), 

kemudian membuka amplop tersebut disaksikan oleh peserta ujian;  

5. membacakan tata tertib peserta ujian;  

6. membagikan naskah soal ujian dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam 

posisi tertutup (terbalik);  

7. kelebihan naskah soal ujian selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan 

tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan;  
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8. memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk mengecek kelengkapan soal;  

9. mewajibkan peserta untuk menuliskan nomor ujian dan membubuhkan tanda tangan 

pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban dan pada naskah soal;  

10. mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada lembar jawaban secara benar;  

11. memastikan peserta ujian telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu 

peserta atau kartu ujian;  

12. mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan lembar jawaban dengan naskah, secara 

hati-hati agar tidak rusak;  

13. memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir;  

14. mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal;  

15. memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;  

16. mempersilakan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;  

17. Selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian:  

a) wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;  

b) wajib memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;  

c) wajib melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian; dan  

d) dilarang merokok di ruang ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, 

petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal 

ujian.  

18. Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan 

kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal 5 (lima) menit;  

19. Setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang ujian:  

a) mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal;  

b) mempersilakan peserta ujian meletakkan naskah soal dan lembar jawaban di atas 

meja dengan rapi;  

c) mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal ujian;  

d) menghitung jumlah lembar jawaban sama dengan jumlah peserta Ujian; bila 

sudah lengkap mempersilakan peserta ujian meninggalkan ruang ujian;  

e) menyusun secara urut lembar jawaban berdasarkan jabatan yang dilamar dan 

memasukkannya ke dalam amplop lembar jawaban disertai dengan satu lembar 

daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan ujian, kemudian 

ditutup, di-lem/ di-lak, serta ditandatangani oleh pengawas ruang ujian di 

dalam ruang ujian;  

f) mengumpulkan naskah soal secara berkelompok menurut jenis jabatan yang 

dilamar, termasuk naskah cadangan yang tidak digunakan dan memasukkannya 

ke dalam amplop naskah soal; serta me-ngelem amplop naskah tersebut dibubuhi 

tanda tangan pengawas;  

g) menyerahkan amplop lembar jawaban yang sudah dilem dan ditandatangani, dan 

satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan ujian 

kepada Koordinator Kecamatan;  
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Pasal  34 

Jadwal Pelaksanaan 

 

1. Ujian bagi calon perangkat desa dilaksanakan secara serentak di tingkat kecamatan 

dan atau gabungan dari beberapa kecamatan. 

2. Jadwal pelaksanaan ujian bagi calon perangkat desa adalah sbb. 

 

Pukul Uraian kegiatan 

07.30 – 08.00 Pembukaan 

08.00 – 08.30 Pembagian bahan ujian, mengisi identitas peserta pada 

lembag jawaban, dan daftar hadir 

08.30 – 10.00 Ujian tertulis 

10.00 – 10.30 Istirahat dan Persiapan Ujian Praktek Komputer 

10.30 – 12.00 Ujian Praktek Komputer 

12.00 – 15.00 Koreksi Hasil Ujian, Pembuatan Rekapitulasi 

15.00 – 16.00 Penyerahan hasil ujian kepada TP3D 

 

 

BAB IX 

PEMERIKSAAN HASIL UJIAN 
 

Pasal 35 

Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Ujian 

 

Koordinator Kecamatan bertugas:  

1. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima kelengkapan bahan Ujian dari 

TPPD;  

2. membawa bahan ujian dari Sekretariat TPPD ke tempat pelaksanaan Ujian; 

3. memberikan penjelasan dan pengarahan kepada pengawas ruang; 

4. menyerahkan bahan ujian kepada pengawas ruang di tempat pelaksanaan ujian; 

5. mengawasi pengumpulan amplop pengembalian lembar jawaban, yang berisi lembar 

jawaban yang telah diisi peserta, telah dilem, ditandatangani pada bagian sambungan 

penutup amplop oleh pengawas ruang;  

6. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima, amplop pengembalian lembar 

jawaban, amplop yang berisi naskah soal, pakta integritas, daftar hadir, dan berita 

acara pelaksanaan Ujian di ruang sekretariat TPPD kecamatan;  

7. mengkoordinasikan para korektor untuk memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan 

peserta ujian. 

8. menyerahkan hasil penilaian peserta ujian kepada TP3D. 

9. menyerahkan kembali naskah soal yang telah diujikan dan lembar jawaban yang telah 

dikoreksi kepada TPPD. 

10. Mengisi dan menanda tangani berita acara serah terima  naskah soal yang telah 

diujikan dan lembar jawaban yang telah dikoreksi kepada TPPD. 
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Pasal 36 

Koreksi Pekerjaan Peserta 

 

1. Koreksi dan atau penilaian terhadap pekerjaan peserta ujian yang berupa Ujian Tertulis 

dilaksanakan oleh pengawas ruang yang dikoordinir oleh Koordinator Kecamatan. 

2. Penilaian dilakukan dengan cara mencocokkan setiap jawaban dengan kunci jawaban 

yang telah disiapkan oleh Tim perangkai naskah soal. 

3. Setiap lembar jawaban peserta dikoreksi oleh 1 (satu) orang korektor. 

4. Sebelum dilakukan penilaian, lembar jawaban peserta dihilangkan identitasnya 

sehingga tidak terdeteksi identitas peserta ujian. 

5. Setiap soal yang dijawab Benar diberi skor 0,5 (nol koma lima) dan setiap soal yang 

tidak dijawab dan atau dijawab Salah diberi skor 0,0 (nol). 

6. Nilai Ujian Tertulis peserta merupakan jumlah skor dari semua soal yang dikerjakan; 

sehingga nilai maksimum untuk Ujian Tertulis adalah 120 (soal) x 0,5 = 60,0 (enam 

puluh koma nol). 

7. Nilai setiap peserta ujian dimasukkan ke dalam format yang telah disediakan; 

kemudian disusun berdasarkan peringkat yang tertinggi sampai dengan peringkat yang 

terendah untuk masing-masing jabatan yang dilamar. 

 

BAB X 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
 

Pasal 37 

 

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Panitia Tingkat kabupaten.  

2. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, pemantau mengacu pada POS ini.  

3. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan 

ujian pada masa mendatang.  

 

BAB XII 

BIAYA PELAKSANAAN UJIAN 

Pasal 38 

 

Biaya pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada (a) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan (b) sumber dana lain yang sah dan tindak 

mengikat. 

Pasal 39 

 

Anggaran biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa 

bersama BPD dengan prinsip efisiensi, efektif, dan proporsional. 

 

Pasal 40 

 

Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 

digunakan untuk membiayai proses pencalonan dan pengangkatan perangkat desa yang 
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mencakup (a) pengadaan alat tulis kantor, (b) penggandaan, (c) sosialisasi, (d) biaya rapat-

rapat TP3D, (e) konsumsi, (f) kontribusi ke Tim Penguji Universitas, (g) honorarium, dan 

(h) biaya pelantikan. 

Pasal  41 

 

Besarnya biaya kontribusi ke Tim Penguji Universitas ditentukan atas kesekapatan hasil 

rapat koordinasi antara Panitia Ujian Tingkat  Kecamatan dan Tim Penguji Universitas di 

bawah koordinasi Panitia Ujian Tingkat Kabupaten, berdasarkan jumlah peserta ujian  

 

BAB XIII 

PROSEDUR PENANGANAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT 
 

Pasal 42 

Prosedur Penanganan Masalah 

 

1. Panitia pelaksana ujian tingkat kabupaten membentuk Unit Layanan Bantuan.  

2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan atau gangguan teknis dalam 

pelaksanaan ujian, Panitia tingkat kecamatan dapat mengambil tindakan dengan 

berkoordinasi dengan Panitia tingkat kabupaten dan Tim Penguji Universitas. 

3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau 

sarana dan prasarana, kerusakan sistem, dan sebagainya.  

4. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: 

perubahan jadwal pelaksanaan ujian, atau bentuk lainnya. 

5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan POS ini dan kejadian-kejadian khusus 

serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh Panitia Tingkat kecamatan dan atau 

TP3D dan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.  

 

Pasal 43 

Pelanggaran oleh Peserta Ujian 

 

Jenis pelanggaran oleh peserta ujian:  

1. Pelanggaran ringan meliputi: meminjam alat tulis dari peserta ujian; tidak membawa 

kartu ujian; menanyakan tentang teknis ujian.  

2. Pelanggaran sedang meliputi: membuat kegaduhan di dalam ruang ujian.  

3. Pelanggaran berat meliputi: membawa contekan ke ruang ujian; bekerja sama dengan 

peserta ujian dalam menjawab soal; menyontek atau menggunakan kunci jawaban; 

meminta orang lain mengikuti ujian mengatasnamakan peserta ujian; membawa alat 

komunikasi (HP), kamera, perangkat elektronik yang dapat merekam gambar dan/atau 

alat elektronik lainnya yang tidak sah ke dalam ruang ujian.  
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Pasal 44 

Pelanggaran oleh Pengawas Ujian 

 

Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang ujian  

1. Pelanggaran ringan meliputi: lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat 

mengganggu konsentrasi peserta ujian; lalai membantu peserta ujian dalam mengisi 

identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau lalai sehingga ujian tidak berjalan 

dengan baik sesuai prosedur yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan tepat 

waktu.  

2. Pelanggaran sedang meliputi: lalai menangani gangguan pada ujian sehingga 

menimbulkan penundaan waktu ujian di atas 30 menit, tidak mengelem amplop lembar 

jawaban di ruang ujian.  

3. Pelanggaran berat meliputi: memberi contekan, membantu peserta ujian dalam 

menjawab soal, menyebarkan/ membacakan/ memberikan kunci jawaban kepada 

peserta ujian, mengganti dan mengisi lembar jawaban, lalai menangani gangguan pada 

Ujian sehingga mengharuskan pengulangan ujian, menggunakan alat komunikasi (HP), 

kamera, dan/atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar. 

 

Pasal 45 

Pelanggaran oleh Panitia 

 

Jenis Pelanggaran oleh Panitia:  

1. Pelanggaran sedang meliputi: tidak menjalankan tugas dan ketentuan yang ditetapkan 

dalam POS ujian.  

2. Pelanggaran berat meliputi: memanipulasi data identitas peserta ujian; menyebarkan 

dan atau memberikan kunci jawaban kepada peserta ujian; mengganti dan mengisi 

lembar jawaban ujian.  

 

Pasal 46 

Prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan  

pelanggaran pelaksanaan Ujian 

 

1. Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis yang memuat: identitas diri 

pelapor; nama dan identitas pelaku pelanggaran; bentuk pelanggaran; tempat 

pelanggaran; waktu pelanggaran; bukti pelanggaran; dan saksi pelanggaran.  

2. Laporan tertulis disampaikan kepada Panitia tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti.  

3. Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh: Panitia tingkat 

Kabupaten, Panitia Tingkat Kecamatan, TP3D, dan Tim Penguji Universitas. 

4. Bentuk investigasi meliputi peninjauan ke tempat kejadian perkara, analisis pola 

jawaban per kecamatan dan atau desa.  

5. Hasil investigasi dibahas dalam rapat Panitia tingkat kabupaten bersama Tim Penguji 

Universitas untuk ditindaklanjuti.  

6. Rekomendasi tindak lanjut pelanggaran berat disampaikan kepada Bupati dan Bupati 

menetapkan keputusan hasil rekomendasi.  
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BAB XIV 

SANKSI 

Pasal 47 

 

1. Peserta Ujian yang melakukan jenis pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 

43 akan diberi sanksi sebagai berikut.  

a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi 

peringatan lisan oleh pengawas ruang.  

b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan 

ujian oleh TP3D.  

c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan 

dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk ujian tertulis.   

2. Pengawas ruang ujian yang melanggar tata tertib sebagaimaan diatur dalam Pasal 44 

akan dikenakan sanksi sebagai berikut.  

a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi 

dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian oleh Koordinator kecamatan.  

b. Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi 

dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan 

ketentuan perundangan-undangan oleh ketua Tim Penguji Universitas.  

3. Panitia yang melakukan pelanggaran sedang dan berat akan dikenakan sanksi oleh 

Panitia Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten.  

4. Pelanggaran tata tertib dan ketentuan yang tercantum dalam Prosedur Operasional 

Standar (POS) Ujian Bagi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 

akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

5. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.  
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BAB XVI 

KEJADIAN LUAR BIASA 

Pasal 48 
 

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan ujian, maka 

Panitia tingkat kabupaten dan Tim Penguji Universitas menyatakan kondisi darurat 

atau krisis.  

2. Dalam kondisi darurat atau krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa tersebut.  

3. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: bencana alam, huru-

hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara ujian.  

 

 

Ditetapkan di Klaten 

Pada tanggal 10 April 2018 

Rektor, 

 
Prof. Dr. Triyono, M.Pd 

NIP. 19540809 198010 1 002 


