
 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

NOMOR 4831 TAHUN 2018 

TENTANG 

REKOGNISI LULUSAN PESANTREN MELALUI UJIAN KESETARAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

 

Menimbang  :  a. bahwa pesantren sebagai satuan pendidikan adalah 

pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab 

kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan 

mu’allimin pada jalur pendidikan nonformal;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Pendidikan Keagamaan Islam, hasil pendidikan 

pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai 

sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal. 

c. bahwa perlu ketentuan lebih lanjut mengenai  ujian 

dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau 

kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam 

bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan, 

dalam bentuk Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian 

Kesetaraan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui 

Ujian Kesetaraan; 

 

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

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851); 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI LULUSAN 

PESANTREN MELALUI UJIAN KESETARAAN. 

 
KESATU  :  Menetapkan Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan Pesantren 

Melalui Ujian Kesetaraan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan ujian dalam 

rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan 

dengan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan 

berupa pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan 

pola pendidikan mu’allimin. 

KETIGA : Penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan 

formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren yang 

dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelum keputusan ini 

ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku. 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 03 September 2018 

    

DIREKTUR JENDERAL, 

 
ttd 

 
 
KAMARUDDIN AMIN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

NOMOR 4831 TAHUN 2018 

TENTANG 

REKOGNISI LULUSAN PESANTREN MELALUI UJIAN 
KESETARAAN 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 Bentuk pengakuan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis 

pendidikan dalam sistem pendidikan nasional diwujudkan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Jenis pendidikan 

mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 

keagamaan, dan khusus”.  Kemudian pada pasal 30 ayat (1) 

menyebutkan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3) 

disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: 

pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

 Sebagai tindak-lanjut amanat Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), 

dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, negara memberikan payung hukum 

penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam, termasuk kepada 

pondok pesantren melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.  Peraturan 

Pemerintah tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan 

Islam.  Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Pendidikan Keagamaan Islam memberikan dasar hukum yang 

lebih kuat bagi penyelenggaraan pondok pesantren, sebagai bagian dari 

Sistem Pendidikan Nasional.   

 Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah 

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Pesantren 

dan/atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.  Satuan 

pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan adalah 

pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah 
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islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin pada jalur pendidikan 

nonformal. 

 Santri, yaitu peserta didik pada satuan pendidikan pesantren yang 

hanya mengikut pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan 

pola pendidikan mu’allimin dikatakan sebagai “santri hanya mengaji”, 

karena memang mereka tidak mengikuti pendidikan formal seperti 

sekolah, madrasah, ataupun program pendidikan kesetaraan.  Ada 

semacam rasa ketidakadilan ketika santri tersebut yang pada dasarnya 

mengikuti pembelajaran dengan beban yang relatif sama dan kompetensi 

yang sederajat dengan pendidikan formal, namun tidak mendapat 

pengakuan atau rekognisi yang setara dengan peserta didik pada 

pendidikan formal lainnya. 

 Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agama telah 

menyelenggarakan satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan 

Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang merupakan entitas 

kelembagaan pendidikan keagamaan islam jenjang Pendidikan dasar dan 

menengah pada jalur formal, serta pendidikan kesetaraan pada pondok 

pesantren salafiyah yang merupakan bagian dari ikhtiar Kementerian 

Agama dalam rangka percepatan program Wajib Belajar, untuk 

menghasilkan lulusan mutafaqqih fiddin (ahli ilmu agama islam) dan 

memberikan civil effect yang sama yaitu pengakuan kesetaraan lulusan 

pesantren dengan pendidikan formal.  Namun belum semua pesantren 

dapat menjadi penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal, Satuan 

Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, ataupun pendidikan 

kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah mengingat ketatnya 

persyaratan yang ditetapkan. 

 Mengingat bahwa masih banyak santri hanya mengaji, dan fakta 

bahwa banyak lulusan pesantren yang sampai saat ini belum 

mendapatkan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan 

pendidikan formal, dipandang perlu untuk adanya mekanisme rekognisi 

lulusan pesantren dalam rangka memberikan penghargaan sederajat 

atau kesetaraan dengan pendidikan formal tersebut. 

 Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan 

bahwa  hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat 

dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal 

keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan 

oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah.  Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan 

Keagamaan Islam dinyatakan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai 

satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal 

setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal.  Ini yang kemudian 

menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk dapat menyelenggarakan 

ujian dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan 

dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren 
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sebagai satuan pendidikan, dalam bentuk Rekognisi Lulusan Pesantren 

Melalui Ujian Kesetaraan. 

 Dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai hasil pendidikan pesantren sebagai satuan 

pendidikan, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai ujian dalam 

rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan 

pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai 

satuan pendidikan, dalam bentuk rekognisi lulusan pesantren melalui 

ujian kesetaraan, ditetapkan oleh direktur jenderal.  Ketentuan lebih 

lanjut tersebut, diperlukan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan teknis 

pemberian rekognisi lulusan pesantren melalui ujian kesetaraan.  Oleh 

sebab itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Rekognisi 

Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

 Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian 

Kesetaraan dimaksudkan sebagai acuan yang mengatur 

penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan ujian dalam rangka 

memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan 

pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai 

satuan pendidikan, dalam bentuk rekognisi lulusan pesantren 

melalui ujian kesetaraan. 

2. Tujuan 

 Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian 

Kesetaraan bertujuan untuk untuk menjamin efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan teknis 

rekognisi lulusan pesantren melalui ujian kesetaraan. 

 

C. Asas 

 Asas yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan merujuk 

pada asas Penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, 

asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, 

asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak 

menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan 

umum, dan asas pelayanan yang baik. 
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D. Sasaran 

 Sasaran dari penyusunan Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan 

Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan ini adalah pemangku kepentingan 

yang terkait dengan rekognisi lulusan pesantren melalui ujian 

kesetaraan yang meliputi: (1) Kementerian Agama di tingkat pusat;. (2) 

Kementerian Agama di Tingkat Wilayah yaitu Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota; (3) Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (4) Pesantren;                     

(5) Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian; dan (6) Masyarakat, sebagai 

penerima manfaat utama dari keberadaan pesantren. 

 

E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup ketentuan Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan 

Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan ini meliputi: 

1. Pendahuluan: meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Asas, 

Sasaran, Ruang Lingkup, dan Pengertian Umum. 

2. Penyelenggaraan Ujian: meliputi Peserta Ujian, Penyelenggara Ujian, 

Peran dan Tanggung Jawab, Jadwal, Bahan Ujian, Mekanisme 

Penyusunan Soal Ujian, Pelaksanaan Ujian, Pemeriksaan dan 

Pengolahan Hasil Ujian, Penentuan Hasil Kelulusan, Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pelaporan, Pembiayaan, Kejadian Luar Biasa, serta 

Lain-Lain. 

3. Pembinaan dan Pengawasan, serta Layanan Pengaduan 

Masyarakat: meliputi Pembinaan dan Pengawasan, serta Layanan 

Pengaduan Masyarakat. dan 

4. Penutup. 

 

F. Pengertian Umum 

1. Pendidikan keagamaan Islam yang terdiri dari pendidikan diniyah 

dan pondok pesantren adalah pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau 

menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama 

Islam. 

2. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah 

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren 

dan/atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 

3. Santri adalah peserta didik pada pondok pesantren dan mukim atau 

bertempat tinggal di dalam/lingkungan pesantren selama 

menempuh pendidikan pesantren. 

4. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. 
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5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. 

6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta menjadi satu kesatuan kelanjutan  pendidikan  pada satuan 

pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 

8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 

9. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan 

Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren 

secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. 

10. Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren adalah 

Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh 

dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum 

sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah 

Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan 

terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan 

dasar dan menengah pada Kementerian Agama. 

11. Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah adalah 

program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren, yang menyelenggarakan pendidikan umum setara 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup pendidikan 

kesetaraan tingkat ula, pendidikan kesetaraan tingkat wustha, dan 

pendidikan kesetaraan tingkat ulya. 

12. Ujian Kesetaraan sebagai rekognisi lulusan pesantren yang 

selanjutnya disebut ujian adalah ujian dalam rangka memberikan 

penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal 

keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai satuan 

pendidikan. 

13. Jenjang pendidikan dasar pada pesantren disebut dengan jenjang 

ula yang setingkat dengan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. 

14. Jenjang pendidikan menengah pada pesantren disebut dengan 

jenjang wustha yang setingkat dengan sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawaiyah dan jenjang ulya yang setingkat 

dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah. 
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15. Pesantren sebagai satuan pendidikan adalah pesantren yang 

menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah 

dengan pola pendidikan mu’allimin pada jalur pendidikan 

nonformal. 

16. Pesantren salafiyah adalah pesantren sebagai satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning pada jalur 

pendidikan nonformal. 

17. Pesantren dirasah islamiyah adalah pesantren sebagai satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning dirasah 

islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin pada jalur pendidikan 

nonformal. 

18. Majlis Masyayikh Pendidikan Keagamaan Islam yang selanjutnya 

disebut Majlis Masyayikh adalah Dewan Penjamin Kualitas yang 

terdiri dari pengasuh pesantren dan akademisi pendidikan Islam. 

19. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. 

20. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang 

melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang 

pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

21. Direktur Jenderal adalah pimpinan direktorat jenderal. 

22. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang 

melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang 

pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

23. Direktur adalah pimpinan direktorat. 

24. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi. 

25. Kankemenag Kab./Kota adalah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN UJIAN 
 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Ujian kesetaraan sebagai rekognisi lulusan pesantren atau ujian 

adalah ujian dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau 

kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi 

lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan. 

2. Ujian  dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis dalam bentuk pilihan 

ganda, essay, atau kombinasi keduanya, menggunakan Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Arab. 

3. Ujian dilaksanakan secara serentak, paling banyak 2 (dua) kali 

dalam satu tahun. 

4. Ujian dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) hari. 

5. Waktu pelaksanaan adalah pukul 08.00 sampai dengan pukul 

16.00, disesuaikan dengan Zona Waktu setempat. 

6. Ujian dapat dilaksanakan secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT) apabila sarana dan prasana 

pendukung tersedia. 

7. Peserta ujian: 

a. Santri lulusan pesantren dengan kategori yang terdiri dari: 

(1) santri lulusan pesantren salafiyah; atau 

(2) santri lulusan pesantren dirasah islamiyah. 

b. Memiliki bukti hasil belajar atau kelulusan dari pesantren 

dalam bentuk ijazah, kasyf al-darajah, dan/atau bukti lain 

yang sejenis. 

c. Ditetapkan sebagai peserta ujian oleh direktur jenderal dan 

diberi nomor peserta ujian. 

8. Materi ujian terdiri dari: 

a. materi ujian bagi santri santri lulusan pesantren salafiyah 

jenjang ula, jenjang wustha, dan jenjang ulya; 

b. materi ujian bagi santri santri lulusan pesantren dirasah 

islamiyah jenjang wustha dan jenjang ulya; 

c. materi ujian wawasan kebangsaan. 

9. Pelaksana ujian: 

a. Ujian dilaksanakan oleh satuan pendidikan penyelenggara, 

yaitu satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh 

direktur jenderal, terdiri dari: 

(1) pendidikan diniyah formal; 

(2) satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren; dan 

(3) satuan pendidikan pesantren penyelenggara program 

pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah 
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b. Akreditasi satuan pendidikan dapat berupa akreditasi yang 

dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau penilaian kelayakan yang 

dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu oleh 

direktorat jenderal. 

c. Bagi santri santri lulusan pesantren salafiyah, dilaksanakan 

oleh pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah 

jenis salafiyah, dan/atau satuan pendidikan pesantren 

penyelenggara program pendidikan kesetaraan pada pondok 

pesantren salafiyah 

d. bagi santri santri lulusan pesantren dirasah islamiyah, 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan muadalah jenis 

mu’allimin. 

10. Peserta ujian yang dinyatakan lulus dalam ujian, diberikan tanda 

kelulusan berupa sertifikat kesetaraan yang setara dengan ijazah, 

sesuai dengan jenjang dan materi yang diujikan. 

 

B. Penyelenggara Ujian 

1. Direktorat 

a. Sebagai penyelenggara ujian di tingkat pusat. 

b. Menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis 

penyelenggaraan ujian. 

c. Menyusun dan menyediakan sertifikat kesetaraan. 

d. Melakukan koordinasi dengan Majlis Masyayikh.  

e. Mengusulkan kisi-kisi ujian dan naskah soal ujian ke Majlis 

Masyayikh. 

f. Menyampaikan daftar satuan pendidikan penyelenggara, daftar 

peserta ujian, dan hasil kelulusan ujian untuk ditetapkan oleh 

direktur jenderal. 

g. Menetapkan tim penyusun yang bertugas untuk menyusun 

kisi-kisi ujian, naskah soal ujian, format lembar jawaban, 

pedoman penskoran, dan kunci jawaban. 

h. Menetapkan tim ahli untuk melakukan review content dan 

construct soal ujian. 

i. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian kepada pesantren 

dan masyarakat. 

j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan 

ujian. 

k. Melaporkan pelaksanaan ujian  kepada direktur jenderal. 

2. Majlis Masyayikh 

 Peran dan tanggung jawab Majlis Masyayikh dalam 

penyelenggaraan ujian adalah sebagai pengendali kualitas dalam 

penyusunan kisi-kisi ujian. 

3. Kanwil Kemenag 

a. Sebagai penyelenggara ujian di tingkat provinsi. 

b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian  kepada pesantren 

dan masyarakat. 
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c. Menetapkan nominasi satuan pendidikan penyelenggara dan 

menyampaikan kepada direktorat. 

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian 

diwilayahnya. 

e. Melaporkan pelaksanaan ujian diwilayahnya kepada 

penyelenggara  di tingkat pusat. 

4. Kankemenag Kab./Kota 

a. Sebagai penyelenggara ujian di tingkat kabupaten/kota. 

b. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan 

penyelenggara. 

c. Menetapkan nominasi peserta ujian pada satuan pendidikan 

penyelenggara dan menyampaikan kepada direktorat melalui 

Kanwil Kemenag. 

d. Menyampaikan hasil ujian kepada direktorat melalui Kanwil 

Kemenag. 

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian di 

daerahnya. 

f. Melaporkan pelaksanaan ujian didaerahnya kepada Kanwil 

Kemenag. 

5. Satuan Pendidikan Penyelenggara 

a. Sebagai penyelenggara ujian dengan kepala satuan 

pendidikan/penanggung jawab program pendidikan 

kesetaraan sebagai penanggungjawab ujian. 

b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian lingkup pesantren. 

c. Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

ujian. 

d. Memeriksa dan menyerahkan hasil ujian kepada Kankemenag 

Kab./Kota. 

 

C. Penyusunan Bahan Ujian 

1. Bahan ujian kesetaraan sebagai rekognisi lulusan pesantren yang 

selanjutnya disebut bahan ujian adalah bahan yang digunakan 

dalam rekognisi lulusan pesantren melalui ujian kesetaraan yang 

mencakup kisi-kisi ujian, paket naskah soal ujian, dan lembar 

jawaban. 

2. Kisi-kisi Ujian  

a. Kisi-kisi ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan 

merakit naskah soal Ujian yang disusun berdasarkan kriteria 

pencapaian kompetensi lulusan. 

b. Kisi-kisi ujian  disusun oleh Tim Penyusun dan ditetapkan oleh 

direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Majlis 

Masyayikh. 

c. Kisi-kisi ujian terdiri dari: 

(1) kisi-kisi ujian untuk materi ujian bagi santri santri lulusan 

pesantren salafiyah jenjang ula, jenjang wustha, dan 

jenjang ulya; dan 
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(2) kisi-kisi ujian untuk materi ujian bagi santri santri lulusan 

pesantren salafiyah jenjang wustha dan jenjang ulya. 

d. Kisi-kisi ujian disusun berdasarkan pencapaian kompetensi 

lulusan: 

(1) untuk materi ujian bagi santri santri lulusan pesantren 

salafiyah jenjang ula, jenjang wustha, dan jenjang ulya, 

berdasarkan salah satu atau kombinasi dari standar 

kompetensi lulusan pesantren salafiyah, kerangka dasar 

dan struktur kurikulum pendidikan diniyah formal, dan 

kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan 

pendidikan muadalah jenis salafiyah yang ditetapkan oleh 

direktur jenderal; dan 

(2) untuk materi ujian bagi santri santri lulusan pesantren 

dirasah islamiyah jenjang wustha dan jenjang ulya, 

berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum 

satuan pendidikan muadalah jenis mu’allimin yang 

ditetapkan oleh direktur jenderal. 

e. Kisi-kisi ujian  untuk setiap materi ujian terdiri dari kisi-kisi 

umum dan kisi-kisi khusus. 

(1) Kisi-kisi umum adalah kisi-kisi soal yang berisi pemetaan 

umum materi yang akan diujikan (blue print) berupa 

lingkup materi. 

(2) Kisi-kisi khusus adalah kisi-kisi soal yang terdiri dari 

kolom nomor, lingkup materi, kompetensi, indikator, dan 

nomor soal. 

3. Paket Naskah Soal Ujian 

a. Paket naskah soal Ujian Kesetaraan sebagai rekognisi lulusan 

pesantren yang selanjutnya disebut paket naskah soal adalah 

variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir 

soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi ujian. 

b. Naskah soal disiapkan oleh tim penyusun setelah dilakukan 

review content dan construct soal ujian oleh tim ahli. 

c. Naskah soal yang disiapkan tim penyusun secara keseluruhan 

berjumlah 10 (sepuluh) paket terdiri dari: 

(1) master naskah soal I dan II untuk materi ujian bagi santri 

santri lulusan pesantren salafiyah jenjang ula, jenjang 

wustha, dan jenjang ulya; dan 

(2) master naskah soal I dan II untuk materi ujian bagi santri 

santri lulusan pesantren dirasah islamiyah jenjang wustha 

dan jenjang ulya. 

d. Masing-masing paket naskah soal paling banyak terdiri dari 

300 (tiga ratus) soal. 

e. Masing-masing naskah soal di beri kode soal yang unik. 

f. Masing-masing naskah soal dapat dibagi berdasarkan rumpun 

ilmu atau rumpun kompetensi, sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh direktur. 
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4. Lembar Jawaban 

a. Lembar jawaban adalah lembar yang digunakan oleh peserta 

ujian untuk menuliskan jawaban dari soal ujian. 

b. Lembar jawaban sekurangnya terdiri dari kolom/blok nomor 

ujian, nama peserta ujian, kode soal, tanggal lahir peserta 

ujian, tanggal ujian, dan jawaban. 

c. Format lembar jawaban disusun oleh tim penyusun. 

5. Paket naskah soal ujian dan lembar jawaban disiapkan oleh 

direktorat untuk didistribusikan ke Kanwil Kemenag, untuk 

digandakan sesuai kebutuhan oleh satuan pendidikan 

penyelenggara. 

6. Apabila ujian dilaksanakan secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT), paket naskah soal dan 

lembar jawaban disesuaikan untuk keperluan pelaksanaan ujian 

tersebut. 

 

D. Persiapan Ujian  

1. Persiapan ujian meliputi 

a. Penyusunan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis 

penyelenggaraan ujian oleh direktorat. 

b. Penyusunan Nominasi Satuan Pendidikan Penyelenggara oleh 

Kanwil Kemenag. 

c. Sosialisasi penyelenggaraan ujian. 

d. Pendaftaran peserta ujian. 

e. Penyusunan nominasi peserta ujian. 

f. Penetapan dan pengumuman daftar satuan pendidikan 

penyelenggara ujian dan daftar peserta ujian. 

g. Penyiapan personel dan sarana prasarana pendukung. 

2. Penyusunan Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Teknis 

Penyelenggaraan Ujian: 

a. Penyusunan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis 

penyelenggaraan ujian dilakukan oleh direktorat dan 

ditetapkan oleh direktur berdasarkan ketentuan dalam 

petunjuk teknis ini. 

b. Ketentuan lebih lanjut dimaksud mencakup ketentuan lebih 

lanjut mengenai teknis pelaksanaan ujian, jadwal pelaksanaan 

ujian, dan hal lain berdasarkan kebijakan direktur jenderal. 

c. Dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan ujian, direktorat menyelenggarakan rapat 

koordinasi penyelenggaraan ujian dengan melibatkan seluruh 

Kanwil Kemenag se-Indonesia. 

3. Penyusunan Nominasi Satuan Pendidikan Penyelenggara: 

a. Kanwil Kemenag menyusun nominasi satuan pendidikan 

penyelenggara berdasarkan ketentuan satuan pendidikan 

penyelenggara dalam petunjuk teknis ini. 
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b. Satuan pendidikan penyelenggara dinominasikan dengan 

mempertimbangkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis 

penyelenggaraan ujian yang ditetapkan oleh direktur. 

c. Kanwil Kemenag memastikan bahwa satuan pendidikan yang 

dinominasikan memiliki kesiapan dan komitmen sebagai 

satuan pendidikan penyelenggara ujian. 

d. Nominasi satuan pendidikan penyelenggara disampaikan oleh 

Kanwil Kemenag kepada direktorat, untuk kemudian disatukan 

menjadi nominasi satuan pendidikan penyelenggara secara 

nasional. 

4. Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian: 

a. Direktorat, Kanwil Kemenag, dan Kankemenag Kab./Kota 

melakukan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada pesantren 

dan masyarakat, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

direktur. 

b. Sosialisasi penyelenggaraan ujian disampaikan sekurangnya 

berupa informasi umum mengenai ujian, pelaksanaan ujian 

dan jadwal pelaksanaan ujian. 

c. Sosialisasi penyelenggaraan ujian dapat disampaikan melalui: 

(1) surat pengumuman yang disampaikan langsung kepada 

pesantren dan masyarakat; 

(2) saluran pengumuman pada portal kemenag.go.id;  

(3) saluran pengumuman pada portal online lembaga/ 

institusi pemerintah dan/atau non-pemerintah; 

(4) media cetak maupun elektronik; dan/atau 

(5) saluran media sosial resmi yang digunakan oleh 

Direktorat, Kanwil Kemenag, dan Kankemenag Kab./Kota. 

5. Pendaftaran Peserta Ujian 

a. Santri yang dapat mendaftar untuk mengikuti ujian adalah 

santri memenuhi ketentuan peserta ujian dalam petunjuk 

teknis ini. 

b. Penanggungjawab pendaftaran peserta ujian adalah 

Kankemenag Kab./Kota. 

c. Calon peserta ujian mendaftar di Kankemenang Kab./Kota 

dengan mekanisme sebagai berikut: 

(1) Calon peserta datang langsung ke Kankemenag Kab./Kota 

dengan membawa salinan dan dokumen asli tanda 

pengenal yang sah, serta salinan bukti hasil belajar atau 

kelulusan dari pesantren dalam bentuk ijazah, kasyf al-

darajah, dan/atau bukti lain yang sejenis. 

(2) Calon peserta mendaftar dengan mengisi formulir yang 

disediakan dan menyerahkan salinan tanda pengenal yang 

sah, serta salinan bukti hasil belajar atau kelulusan dari 

pesantren dalam bentuk ijazah, kasyf al-darajah, 

dan/atau bukti lain yang sejenis serta menunjukkan 

dokumen asli untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh 

Kankemenag Kab./Kota. 
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(3) Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kankemenag 

Kab./Kota melalui penelaahan dokumen untuk menilai 

kesesuaian antara salinan yang diserahkan dengan 

dokumen asli, serta melalui wawancara untuk menilai 

kesesuaian antara data dalam formulir dengan kondisi 

faktual. 

(4) Calon peserta ujian yang dinyatakan lolos verifikasi dan 

validasi, diberikan nomor registrasi sebagai bukti daftar 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direktur. 

d. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online, sepanjang 

sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan tersedia di 

Kankemenag Kab./Kota dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh direktur. 

e. Kankemenag Kab./Kota menyusun daftar calon peserta 

berdasarkan data dalam formulir pendaftaran sekurangnya 

memuat data nomor registrasi, nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, asal pesantren, kategori santri, serta jenjang yang 

diluluskan di pesantren. 

f. Kankemenag Kab./Kota wajib mendokumentasikan dan 

menyimpan dengan baik seluruh dokumen pendaftaran 

peserta. 

6. Penyusunan Nominasi Peserta Ujian 

a. Kankemenag Kab./Kota menyusun nominasi peserta ujian 

berupa daftar calon peserta 

b. Nominasi peserta ujian disampaikan kepada Kanwil Kemenag 

c. Kanwil Kemenag menyatukan nominasi peserta ujian seluruh 

Kankemenag Kab./Kota diwilayahnya menjadi nominasi 

peserta ujian provinsi. 

d. Nominasi peserta ujian provinsi disampaikan ke direktorat 

untuk kemudian disatukan menjadi nominasi peserta ujian 

secara nasional. 

7. Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian dan Daftar 

Peserta Ujian 

a. Direktur menentukan satuan pendidikan penyelenggara ujian 

berdasarkan nominasi satuan pendidikan penyelenggara ujian 

secara nasional, dengan mempertimbangkan sebaran calon 

peserta ujian dalam nominasi peserta ujian secara nasional. 

b. Direktur menentukan daftar peserta ujian yang disusun 

berdasarkan nominasi peserta ujian secara nasional, meliputi 

nomor peserta ujian, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 

asal pesantren, informasi mengenai materi ujian berdasarkan 

kategori santri dan jenjang yang diluluskan di pesantren, serta 

lokasi satuan pendidikan penyelenggara ujian yang ditetapkan 

berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota tempat 

mendaftar. 
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c. Apabila satuan pendidikan penyelenggara tidak tersedia di 

lokasi peserta mendaftar, satuan pendidikan penyelenggara 

ditetapkan berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi terdekat 

dengan lokasi peserta mendaftar. 

d. Satuan pendidikan penyelenggara ujian dan peserta ujian 

disampaikan kepada direktur jenderal untuk ditetapkan 

sebagai daftar satuan pendidikan penyelenggara ujian dan 

daftar peserta ujian. 

e. Daftar satuan pendidikan penyelenggara ujian dan daftar 

peserta ujian diumumkan kepada masyarakat melalui saluran 

informasi resmi kementerian. 

8. Penyiapan Personel dan Sarana Prasarana Pendukung. 

a. Direktorat: 

(1) Direktorat menyiapkan personel dalam rangka 

pengawasan penyelenggaraan ujian. 

(2) Direktorat menyiapkan master paket naskah soal, lembar 

jawaban, berita acara, dan pakta integritas untuk 

disampaikan ke Kanwil Kemenag. 

(3) Direktorat menyiapkan blanko Sertifikat Kesetaraan, 

sekurangnya sejumlah peserta ujian. 

b. Kanwil Kemenag: 

(1) Kanwil Kemenag menyiapkan personel dalam rangka 

pemantauan pelaksanaan ujian. 

(2) Kanwil Kemenag menyiapkan naskah soal, lembar 

jawaban, berita acara, dan pakta integritas berdasarkan 

jumlah satuan pendidikan penyelenggara ujian dan 

jumlah peserta ujian diwilayahnya, untuk kemudian 

didistribusikan ke satuan pendidikan penyelenggara 

melalui Kankemenag Kab./Kota. 

c. Kankemenag Kab./Kota: 

(1) Kankemenag Kab./Kota menyiapkan personel dalam 

rangka pemantauan pelaksanaan ujian. 

(2) Kankemenag Kab./Kota mendistribusikan naskah soal, 

lembar jawaban, berita acara, dan pakta integritas 

berdasarkan jumlah satuan pendidikan penyelenggara 

ujian dan jumlah peserta ujian didaerahnya didalam 

amplop tertutup dan bersegel. 

d. Satuan pendidikan penyelenggara: 

(1) Satuan pendidikan penyelenggara menyiapkan panitia 

ujian, dengan kepala satuan pendidikan/penanggung 

jawab program pendidikan kesetaraan sebagai 

penanggungjawab ujian. 
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(2) Apabila ujian dilaksanakan tidak secara online atau 

menggunakan komputer/Computer Based Test (CBT) 

dan/atau ada soal dalam bentuk essay, satuan pendidikan 

penyelenggara menyiapkan personel pemeriksa hasil 

ujian, dengan jumlah yang cukup berdasarkan jumlah 

peserta ujian di setiap satuan pendidikan penyelenggara. 

(3) Satuan pendidikan penyelenggara menyiapkan daftar 

hadir dan kartu peserta berdasarkan jumlah peserta ujian 

di setiap satuan pendidikan penyelenggara, berdasarkan 

ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh direktur. 

(4) Satuan pendidikan penyelenggara menyiapkan ruang 

ujian, termasuk sarana pendukung lainnya yang 

dibutuhkan berdasarkan ketentuan lebih lanjut yang 

ditetapkan oleh direktur. 

(5) Satuan pendidikan penyelenggara menyiapkan pengawas 

ujian, sekurangnya 1 (satu) orang untuk setiap ruang 

ujian. 

(6) Personel pemeriksa hasil ujian dan/atau pengawas ujian 

adalah guru/ustadz yang memiliki sikap dan perilaku 

disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, serta memegang 

teguh kerahasiaan. 

(7) Apabila ujian dilaksanakan secara online atau 

menggunakan komputer/Computer Based Test (CBT), 

Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Kemenag dapat 

memberikan fasilitasi sarana prasarana pendukung 

seperti perangkat jaringan, komputer, dan akses internet. 

9. Seluruh personel Direktorat, Kanwil Kemenag, Kankemenag 

Kab./Kota, dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian yang 

terlibat dalam penyelenggaraan ujian wajib menandatangani pakta 

integritas. 

 

E. Pelaksanaan Ujian  

1. Registrasi Peserta 

a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, peserta 

ujian datang ke satuan pendidikan penyelenggara ujian sesuai 

dengan daftar satuan pendidikan penyelenggara ujian dan 

daftar peserta ujian yang ditetapkan oleh direktur jenderal 

untuk melakukan registrasi peserta dengan membawa: 

(1) pas foto berwarna latar belakang hijau ukuran 3 x 4 cm 

sebanyak 2 (dua) lembar; 

(2) tanda pengenal yang sah; dan 

(3) salinan bukti hasil belajar atau kelulusan dari pesantren 

dalam bentuk ijazah, kasyf al-darajah, dan/atau bukti lain 

yang sejenis sebagaimana disampaikan ketika 

pendaftaran peserta. 
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b. Peserta ujian melapor kepada panitia ujian untuk melakukan 

registrasi peserta. 

c. Panitia ujian pada satuan pendidikan penyelenggara 

memeriksa data peserta dengan daftar peserta ujian. 

d. Apabila sesuai, panitia ujian menyerahkan kartu peserta yang 

telah di beri pas foto dan disahkan oleh panitia ujian. 

e. Panitia ujian menempelkan pas foto peserta pada daftar hadir. 

2. Pengaturan Ruang Ujian  

a. Satuan pendidikan penyelenggara menetapkan ruang untuk 

digunakan dalam rangka pelaksanaan Ujian. 

b. Ruang yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan 

ujian. 

c. Peserta per-ruang diatur untuk mencegah terjadinya 

kecurangan dan memudahkan pengawasan. 

d. Setiap ruang ujian  diawasi oleh sekurangnya 1 (satu) orang 

pengawas ruang. 

e. Peserta menempati posisi yang telah ditetapkan berdasarkan 

nomor peserta masing-masing dengan pengaturan yang 

ditetapkan oleh satuan pendidikan penyelenggara. 

f. Setiap ruang ujian ditempel pengumuman terkait tata tertib 

peserta dan informasi lain yang dipandang perlu terkait 

pelaksanaan ujian 

g. Gambar, alat peraga, buku, dan kitab yang berkaitan dengan 

materi ujian agar dikeluarkan dari ruang ujian. 

3. Pengawas Ujian  

a. Setiap ruang ujian diawasi oleh sekurangnya 1 (satu) orang 

pengawas. 

b. Pengawas ujian yang bertugas adalah guru/ustadz yang mata 

pelajarannya tidak sedang diujikan. 

4. Tata Tertib Pengawas 

a. Di ruang pengawas ujian 

(1) Empat puluh lima menit sebelum ujian dimulai pengawas 

ruang telah hadir di ruang pengawas. 

(2) Menerima penjelasan dan pengarahan dari 

penanggungjawab ujian terkait pelaksanaan ujian. 

b. Di ruang Ujian 

(1) Masuk ke dalam ruang ujian 20 (dua puluh) menit 

sebelum waktu pelaksanaan untuk: 

(a) memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta 

untuk memasuki ruang ujian dengan menunjukkan 

kartu peserta, dan menempati tempat sesuai nomor 

yang telah ditentukan; 

(b) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku 

atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, 

kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang kecuali 

alat tulis yang akan digunakan; 
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(c) membacakan tata tertib peserta ujian; 

(d) meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir; 

(e) mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan 

arahan dari penanggungjawab ujian; 

(f) peserta tidak diperkenankan untuk memulai ujian 

sampai diberi tanda waktu mengerjakan dimulai. 

(2) Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas 

ruang: 

(a) mempersilakan peserta untuk mengecek kelengkapan 

soal; 

(b) mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan; 

dan 

(c) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca 

petunjuk cara menjawab soal. 

(3) Jika menggunakan naskah soal cetak, kelebihan naskah 

soal selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang 

ujian, dan tidak diperbolehkan dibawa keluar ruangan. 

(4) Selama ujian berlangsung, pengawas wajib: 

(a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar 

ruang ujian; 

(b) memberi peringatan dan sangsi kepada peserta yang 

melakukan kecurangan; dan 

(c) melarang orang lain memasuki ruang ujian. 

(5) Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan 

bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan 

jawaban dari soal yang diujikan. 

(6) Lima menit sebelum waktu selesai pengawas ruang 

memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu 

tinggal lima menit. 

(7) Setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang: 

(a) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan 

soal; 

(b) memastikan peserta tidak memiliki akses ke naskah 

soal dan jawaban; 

(c) mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian; 

(d) memastikan keamanan naskah soal dan jawaban 

berdasarkan arahan dari penanggungjawab ujian. 

(8) Pengawas yang melanggar tata tertib diberi teguran, 

peringatan oleh penanggungjawab dan/atau sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Tata Tertib Peserta Ujian 

a. Peserta Ujian  memasuki ruangan setelah tanda masuk 

dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai. 

b. Peserta ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan 

mengikuti ujian setelah mendapat izin dari ketua panitia ujian 

tanpa diberi perpanjangan waktu. 
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c. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik 

dan kalkulator. 

d. Tas, buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di 

depan kelas di samping pengawas ruang. 

e. Peserta ujian membawa alat tulis yang dibutuhkan dan kartu 

peserta ujian. 

f. Peserta ujian mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang 

disediakan oleh pengawas ruang. 

g. Peserta ujian memastikan informasi identitas telah 

disampaikan dengan lengkap dan benar. 

h. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian 

jawaban dapat bertanya kepada pengawas ruang dengan cara 

mengangkat tangan terlebih dahulu. 

i. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu 

mulai ujian. 

j. Selama ujian berlangsung peserta ujian hanya dapat 

meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari 

pengawas ruang. 

k. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca 

soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, 

dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti ujian. 

l. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum 

waktu ujian berakhir dapat meninggalkan ruangan dengan 

persetujuan pengawas ruang. 

m. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda 

berakhirnya waktu ujian. 

n. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang : 

(1) menanyakan jawaban soal kepada siapapun; 

(2) bekerjasama dengan peserta lain; 

(3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; 

(4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain 

atau melihat pekerjaan peserta lain; dan/atau 

(5) menggantikan atau digantikan orang lain. 

o. Meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah 

pengawas ruang ujian memastikan peserta ujian tidak lagi 

memiliki akses ke naskah soal dan jawaban. 

p. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi 

peringatan/teguran oleh pengawas ruang, dengan konsekuensi 

apabila setelah diberi peringatan tidak mengindahkan, maka 

peserta ujian tersebut dipersilakan meninggalkan ruang ujian, 

baginya diberi nilai 0 (nol)/didiskualifikasi dan dicatat dalam 

berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan 

kelulusan. 

6. Proses pelaksanaan ujian wajib dihadiri oleh sekurangnya 1 (satu) 

orang personel dari Direktorat, Kanwil Kemenag, atau Kankemenag 

Kab./Kota. 
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7. Seluruh daftar hadir, berita acara, dan pakta integritas 

dikumpulkan dan disampaikan kepada Kankemenag Kab./Kota, 

untuk diteruskan ke Direktorat melalui Kanwil Kemenag. 

8. Satuan pendidikan penyelenggaran wajib menyimpai salinan daftar 

hadir, salinan berita acara, dan salinan pakta integritas untuk 

keperluan pelaporan dan/atau apabila sewaktu-waktu dibutuhkan 

untuk keperluan pemeriksaan. 

9. Apabila ujian dilaksanakan secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT), seluruh proses pelaksanan 

ujian disesuaikan untuk keperluan pelaksanaan ujian tersebut. 

 

F. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Ujian 

1. Apabila ujian dilaksanakan tidak secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT), hasil ujian bentuk soal 

pilihan ganda dapat diperiksa secara manual oleh pemeriksa hasil 

ujian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan penyelenggara atau 

menggunakan alat pemindai. 

2. Hasil ujian untuk soal dalam bentuk essay diperiksa oleh pemeriksa 

hasil ujian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan penyelenggara. 

3. Nilai Materi Ujian: 

a. Nilai bentuk soal pilihan ganda adalah 1 untuk setiap jawaban 

benar atau maksimal skor sejumlah soal. 

b. Nilai bentuk soal essay ditentukan berdasarkan ketentuan 

lebih lanjut yang ditetapkan oleh direktur. 

4. Hasil ujian adalah hasil penjumlahan nilai seluruh materi ujian. 

5. Apabila ujian dilaksanakan tidak secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT): 

a. Hasil ujian direkapitulasi oleh panitia ujian sekurangnya 

memuat nomor peserta, nama lengkap, nilai, dan data satuan 

pendidikan penyelenggara ujian. 

b. Rekapitulasi hasil ujian disampaikan kepada Kankemenag 

Kab./Kota, untuk diteruskan ke Kanwil Kemenag. 

c. Kanwil Kemenag menggabungkan hasil ujian seluruh dari 

seluruh satuan pendidikan penyelenggara ujian, untuk 

kemudian disampaikan ke direktorat. 

6. Apabila ujian dilaksanakan secara online atau menggunakan 

komputer/Computer Based Test (CBT), dan/atau ada soal dalam 

bentuk essay, nilai ujian dimasukkan kedalam aplikasi yang telah 

disiapkan sesuai ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh 

direktur. 

7. Proses pemeriksaan ujian wajib dihadiri oleh sekurangnya 1 (satu) 

orang personel dari Direktorat, Kanwil Kemenag, atau Kankemenag 

Kab./Kota. 
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G. Penentuan Hasil Kelulusan 

1. Hasil ujian seluruh peserta ujian berikut informasi dalam berita 

acara menjadi bahan penentuan hasil kelulusan. 

2. Direktur melaporkan hasil ujian kepada direktur jenderal. 

3. Batas nilai kelulusan untuk setiap penyelenggaraan ujian 

ditentukan oleh direktur jenderal atas pertimbangan dari Majlis 

Masyayikh. 

4. Kriteria kelulusan minimal mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. memperoleh nilai lebih tinggi atau sama dengan batas nilai 

minimal kelulusan yang ditentukan oleh direktur jenderal; dan 

b. tidak melanggar tata tertib ujian, sebagaimana informasi dalam 

berita acara. 

5. Kelulusan ditetapkan melalui rapat pertimbangan kelulusan. 

6. Hasil rapat pertimbangan kelulusan menjadi bahan penetapan hasil 

kelulusan ujian oleh direktur jenderal.  

 
H. Pengumuman Hasil Ujian 

1. Hasil kelulusan ujian disampaikan kepada Kanwil Kemenag, 

Kankemenag Kab./Kota, dan satuan pendidikan penyelenggara 

2. Peserta yang dinyatakan lulus ujian melalui penetapan hasil 

kelulusan ujian oleh direktur jenderal, diumumkan kepada 

masyarakat melalui saluran informasi resmi kementerian. 

 

I. Penyampaian Sertikat Kesetaraan 

1. Blanko sertifikat kesetaraan disampaikan kepada satuan 

pendidikan penyelenggara, melalui Kankemenag Kab./Kota dan 

Kanwil Kemenag, sesuai dengan peserta ujian yang dinyatakan lulus 

melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh direktur jenderal. 

2. Apabila diperlukan, Kankemenag Kab./Kota dapat mengeluarkan 

surat keterangan tanda kelulusan sementara yang berlaku sampai 

dengan Sertifikat Kesetaraan diterbitkan oleh satuan pendidikan 

penyelenggara. 

3. Sertifikat Kesetaraan dan surat keterangan kelulusan sementara 

hanya diterbitkan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian 

melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh direktur jenderal. 

4. Pengambilan Sertifikat Kesetaraan: 

a. Satuan pendidikan penyelenggara melakukan pengisian 

Sertifikat Kesetaraan berdasarkan ketentuan dalam petunjuk 

teknis ini, dan setelah ditandatangani diserahkan kepada 

Kankemenag Kab./Kota. 

b. Peserta ujian lulus datang ke Kankemenag Kab./Kota dengan 

membawa 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna 

latar belakang merah dan tanda pengenal yang sah pada waktu 

yang sudah ditentukan oleh Kankemenag Kab./Kota. 
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c. Kankemenag Kab./Kota memastikan kesesuaian dengan daftar 

peserta ujian yang dinyatakan lulus melalui penetapan hasil 

kelulusan ujian oleh direktur jenderal. 

d. Peserta ujian lulus memeriksa isian dalam Sertifikat 

Kesetaraan untuk memastikan bahwa isian sudah benar. 

e. Kankemenag Kab./Kota memberikan pas foto di blanko ijazah, 

dan setelah dilengkapi oleh peserta, Sertifikat Kesetaraan 

diserahkan kepada peserta ujian lulus. 

f. Kankemenag Kab./Kota menyimpan salinan Sertikat 

Kesetaraan yang telah dilengkapi dalam jumlah cukup sebagai 

arsip. 

 

J. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian  dilakukan oleh 

Direktorat, Kanwil Kemenag, dan Kemenag Kab/Kota sesuai dengan 

tugas dan kewenangannya. 

2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian  

dimanfaatkan untuk pemetaan mutu dan menjadi bahan bagi 

perbaikan untuk penyelenggaraan ujian selanjutnya. 

3. Satuan pendidikan penyelenggaran menyusun laporan pelaksanaan 

ujian pada satuan pendidikan masing-masing, sekurangnya berupa 

laporan eksekutif, salinan daftar hadir yang telah ditandatangani, 

dan salinan berita acara, untuk kemudian menyampaikan laporan 

kepada Kankemenag Kab./Kota. 

4. Kankemenag Kab./Kota menyusun laporan pelaksanaan ujian pada 

kabupaten/kota masing-masing, sekurangnya berupa kumpulan 

laporan dari masing-masing satuan pendidikan penyelenggara, 

untuk kemudian menyampaikan laporan kepada Kanwil Kemenag. 

5. Kanwil Kemenag menyusun laporan pelaksanaan ujian pada 

wilayah masing-masing, sekurangnya berupa kumpulan laporan 

dari masing-masing Kankemenag Kab./Kota, untuk kemudian 

menyampaikan laporan kepada Direktorat. 

6. Direktur menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian kepada 

direktur jenderal, sekurangnya berupa laporan eksekutif 

penyelenggaraan ujian. 

 

K. Pembiayaan 

 Penyelenggaraan ujian  dibiayai dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran 

satuan pendidikan penyelenggara, dan/atau sumber lain yang sah dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

 
L. Kejadian Luar Biasa 

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya 

pelaksanaan ujian, satuan pendidikan penyelenggara melaporkan 

kepada Kankemenag Kab./Kota atau Kanwil Kemenag untuk 

dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis. 
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2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud di atas meliputi kebakaran, 

bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali satuan 

penyelenggara ujian. 

3. Dalam hal kejadian luar biasa, satuan pendidikan penyelenggara 

dapat menyelenggarakan ujian, dan/atau peserta ujian dapat 

mengikuti ujian pada waktu yang ditetapkan kemudian oleh satuan 

pendidikan dengan persetujuan Kemenag Provinsi dan/atau 

Kankemenag Kab./Kota sesuai kewenangannya. 

4. Peserta ujian  yang mendapat tugas dari pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak bisa ditinggalkan 

termasuk dalam kondisi luar biasa secara individual dan kepadanya 

diberi kesempatan untuk mengikuti ujian setelah kegiatannya 

selesai sebelum penentuan kelulusan. 

 

M. Lain-Lain 

 Waktu yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian, mulai dari 

persiapan sampai dengan pengumuman kelulusan, paling lambat 3 (tiga) 

bulan. 
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BAB III 

SERTIFIKAT KESETARAN 

 
 
A. Pencetakan dan Penerbitan Sertifikat Kesetaraan 

1. Blangko sertifikat kesetaraan disediakan oleh direktorat 

berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini. 

2. Sertifikat kesetaraan hanya diterbitkan kepada peserta yang 

dinyatakan lulus ujian melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh 

direktur jenderal. 

3. Nomor sertifikat kesetaraan ditetapkan oleh direktur 

4. Blanko sertifikat kesetaraan didistribusikan kepada satuan 

pendidikan penyelenggara sesuai dengan peserta ujian yang 

dinyatakan lulus melalui penetapan hasil kelulusan ujian oleh 

direktur jenderal. 

5. Sertifikat kesetaraan ditandatangani oleh kepala satuan 

pendidikan/penanggungjawab program pendidikan kesetaraan, dan 

dibubuhi stempel satuan pendidikan penyelenggara. 

 
B. Spesifikasi, Bentuk dan Redaksi Blangko Sertifikat Kesetaraab 

1. Spesifikasi kertas meliputi : 

a. Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper) 

b. Ukuran : A4 atau 21 cm x 29,7 cm 

c. Berat : 160 gr/m2 dengan toleransi + 4 gr/m2 

d. Tebal : 160 mikrometer dengan toleransi + 10 

mikrometer 

e. Opasitas : 90% minimum 

f. Kecerahan : 80% dengan toleransi + 2% 

g. Bahan : pulp kayu kimia 100% 

h. Warna : putih 

i. Pengaman : security printing 

j. Minutering : berupa serat tidak berpendar berwarna merah di 

bawah sinar matahari dan serat berpendar 

berwarna biru dan kuning bila disinari sinar 

ultra violet 

2. Sertifikat kesetaraan berbentuk lembaran yang terdiri atas halaman 

depan saja. 

3. Bingkai sertifikat kesetaraan: 

a. Berbentuk persegi panjang vertikal. 

b. Lebar 2 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas. 

c. Berbentuk ornament dengan kombinasi warna  

Kuning (C:0 M:20 Y:100 K:0). 

Hijau Muda (C:40 M:0 Y:100 K:0). 

Hijau Tua (C:97 M:32 Y:100 K:26). 
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4. Halaman depan sertifikat kesetaraan berisi : 

a. Logo Garuda dengan finishing emboss dan poly warna emas. 

b. Nomor ijazah. 

c. Kepala sertifikat. 

d. Isian identitas. 

e. Pernyataan kelulusan. 

f. Isian tempat, tanggal, bulan, tahun dan jabatan yang 

berwenang menandatangani sertifikat kesetaraan. 

g. Keterangan foto pemegang sertifikat kesetaraan dan cap tiga 

jari manis, tengah, telunjuk tangan kiri pemegang sertifikat 

kesetaraan. 

h. 12 (dua belas) digit nomor seri Sertifikat kesetaraan, dicetak  

perforasi/cacah. 

i. Hologram logo kementerian agama. 

j. Teks Keputusan Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian 

Kesetaraan. 

5. Latar belakang (background) sertifikat kesetaraan yaitu logo 

Kementerian Agama di tengah kertas berwarna hitam dengan 

transparansi Uniform Normal 85%. 

 

C. Pengisian dan Penulisan Sertifikat kesetaraan Pendidikan Diniyah 

Formal 

1. Sertifikat kesetaraan diisi dengan tulisan tangan yang baik, benar, 

jelas, rapi dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang 

tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus. 

2. Sertifikat kesetaraan dapat diisi menggunakan alat pencetak atau 

printer menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur 

dan tidak mudah terhapus. 

3. Apabila sertifikat kesetaraan diisi menggunakan alat pencetak atau 

printer, jenis font yang digunakan adalah Arial Normal ukuran 12 pt. 

4. Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ujian dan penerbitan 

sertifikat kesetaraan dituliskan dalam tahun masehi. 

5. Apabila terjadi kesalahan pada saat pengisian/penulisan pada 

sertifikat kesetaraan sebelum diterbitkan, wajib diganti dengan 

blangko sertifikat kesetaraan yang baru. 

6. Sertifikat kesetaraan yang salah pada saat pengisian/penulisan, 

disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang 

berlawanan pada halaman depan. 
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6. Format Sertifikat Kesetaraan Jenjang Ula 
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7. Format Sertifikat Kesetaraan Jenjang Wustha 
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8. Format Sertifikat Kesetaraan Jenjang Ulya 
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D. Pembetulan Sertifikat kesetaraan 

1. Pembetulan kesalahan yang terdapat dalam penulisan sertifikat 

kesetaraan yang telah diterbitkan tidak boleh dilakukan dengan 

menghapus, mencoret atau membubuhkan tulisan baru, tetapi 

dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pembetulan 

Sertifikat kesetaraan. 

2. Surat Keterangan Pembetulan Sertifikat Kesetaraan dikeluarkan 

dan ditandatangani oleh Kankemenag Kab./Kota. 

3. Surat Keterangan Pembetulan Sertifikat kesetaraan dikeluarkan 

berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

 
E. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat kesetaraan 

1. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat kesetaraan dapat dikeluarkan 

bagi sertifikat kesetaraan yang dinyatakan hilang, terbakar atau 

rusak berdasarkan bukti yang sah. 

2. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat kesetaraan dikeluarkan dan 

ditandatangani oleh Kankemenag Kab./Kota. 

3. Surat Pernyataan/Keterangan Hilang, Terbakar atau Rusak 

dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian. 

 
F. Pengesahan Salinan Sertifikat kesetaraan 

 Pengesahan salinan/fotokopi sertifikat kesetaraan dilakukan oleh 

Kankemenag Kab./Kota. 
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BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SERTA 

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 
 

 
A. Pembinaan dan Pengawasan 

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. 

2. Direktur Jenderal memastikan bahwa pembinaan dilakukan untuk 

menjaga mutu ujian melalui aktivitas bimbingan teknis. 

3. Direktur Jenderal memastikan bahwa pengawasan dilakukan untuk 

menjaga mutu ujian melalui aktivitas monitoring/pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan. 

 

B. Layanan Pengaduan Masyarakat 

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk: 

a. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka 

pelaksanaan public accountability dan mewujudkan good 

governance di lingkungan Kementerian Agama. 

b. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan 

melekat oleh masyarakat. serta 

c. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari 

solusi terbaik. 

2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara: 

a. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ataupun 

tertulis ke: 

 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
c.q. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok  Pesantren 

Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 6 
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 

Kota Jakarta Pusat 10710 
DKI Jakarta 
 

b. Masyarakat dapat melaporkan secara melalui saluran 

pengaduan pada portal www.kemenag.go.id. 

 

3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti 

pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Demikian Petunjuk Teknis Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian 

Kesetaraan ini kami susun sebagai acuan bagi rekognisi lulusan pesantren 

melalui ujian kesetaraan dalam rangka memberikan penghargaan sederajat 

atau kesetaraan dengan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan berupa 

pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan 

mu’allimin, untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan rekognisi lulusan 

pesantren melalui ujian kesetaraan. 

Penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal 

keagamaan Islam bagi lulusan pesantren yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan sebelum petunjuk teknis ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih 

dalam, secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis 

ini. 

 

 

 
   

DIREKTUR JENDERAL, 
 

ttd 
 

 
KAMARUDDIN AMIN 

 
 


