
MEKANISME SELEKSI PL UPK 

KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES 

 

 

HARI I 

Rabu, 10 April 2013 

Tempat : Aula Kantor Kecamatan 

A. Ujian Tertulis 

1. Peserta seleksi diberi soal ujian tertulis. Jumlah soal sebanyak 60 soal pilihan ganda dan diberi waktu 60 

menit untuk mengerjakan 

2. Tidak diperkenankan dibuka sebelum instruksi pengerjaan diberikan oleh panitia seleksi 

3. Peserta diberi penjelasan tentang : 

a. Cara mengisi identitas diri pada lembar ujian tertulis. Identitas diisi pada bagian yang sudah disediakan 

b. Cara menjawab setiap soal ujian tertulis. Jawaban dengan memberikan tanda silang “X” pada pilihan 

yang tersedia atau lingkaran “O” pada pilihan yang dianggap benar 

4. Panitia memberikan tanda mulai mengerjakan ujian tertulis dengan menegaskan waktu dimulai dan 

diakhirinya ujian tertulis 

5. Dalam mengerjakan soal peserta boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung yang lain 

6. HP tidak boleh digunakan atau dalam kondisi di-nonaktif-kan agar tidak mengganggu jalannya ujian 

7. 15 Menit sebelum selesai panitia memberi peringatan bahwa waktu kurang 15 menit 

8. 5 menit sebelum selesai panitia memperingatkan kembali waktu kurang 5 menit dan memastikan peserta 

telah menulis identitas diri di bagian yang sudah disediakan 

9. Waktu sudah habis panitia mengumpulkan semua jawaban dari peserta baik sudah dalam kondisi terjawab 

semua ataupun tidak 

10. Jika ada peserta yang mampu menyelesaikan ujian sebelum waktu habis, maka peserta boleh meninggalkan 

lembar jawaban dan meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan diri di seleksi berikutnya  

11. Jika ada jawaban yang menurut peserta tidak ada yang benar, peserta boleh menuliskan jawaban di poin 

sendiri “e. (diisi dengan jawaban yang menurut peserta benar)” 

12. Penilaian 1 poin dari setiap jawaban yang benar dan tidak ada pengurangan dari setiap jawaban yang salah 

sehingga nilai tertinggi adalah 60 dan terendah adalah 0 

 

 

B. Ujian Komputer 

1. Peserta seleksi masing-masing diberi alat bantu komputer atau laptop 

2. Peserta seleksi diberi penjelasan tentang cara mengerjakan tugas dan bagaimana menyimpan file serta 

menandai hasil pekerjaannya 

3. Peserta seleksi diberi waktu 90 menit untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

4. Peserta tidak diperkenankan menanyakan hal-hal terkait dengan tugas yang diberikan kepada panitia 

5. Panitia mempersiapkan layar komputer dalam posisi “ON” dan komputer sudah terbuka program 

“Microsoft Word” dan “Microsoft Excell” 

6. 45 menit sebelum selesai panitia mengingatkan untuk mengerjakan tugas yang kedua dan mengingatkan 

untuk menyimpan file tugas I di folder yang telah ditentukan 

7. 10 menit sebelum selesai panitia mengingatkan waktu yang tersedia kurang dari 10 menit 

8. 5 menit sebelum selesai panitia mengingatkan kepada peserta agar tidak lupa menyimpan file yang 

sudah dikerjakan di folder yang telah ditentukan 

9. Peserta wajib meninggalkan tempat jika waktu yang telah ditentukan telah habis 

10. Bagi peserta yang sudah menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan boleh 

meninggalkan hasil pekerjaannya  

 



Hari II 

Kamis, 11 April 2013 

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Salem 

C. FGD atau Diskusi Kelompok 

1. Pada saat seleksi di hari I peserta diberi undian tentang materi yang akan disampaikan oleh masing-masing 

peserta 

2. Pada saat seleksi hari II peserta mengambil nomer undian sebagai nomer urut penyajian materi 

3. Setiap peserta diberi kesempatan waktu 10 menit untuk menyajikan materi sesuai dengan hasil undian 

materi di hari I 

4. Peserta yang bukan penyaji masing-masing diberi waktu maksimal 5 menit untuk memberi tanggapan, 

pendapat, sangkalan atau pertanyaan dari hasil penyajian peserta penyaji 

5. Peserta penyaji diberi kesempatan untuk memberi jawaban atas tanggapan, pendapat, sangkalan atau 

pertanyaan yang diajukan oleh peserta bukan penyaji 

6. Aturan yang sama bagi peserta penyaji materi dan peserta bukan penyaji berikutnya hingga kembali ke 

peserta penyaji yang pertama 

 

Hari  III 

Senin, 15 April 2013 

Tempat : Aula Kantor Kecamatan 

D. Wawancara & Penguatan Komitmen  

1. Peserta seleksi yang dianggap berhak untuk mengikuti tahapan wawancara adalah yang memenuhi kriteria 

dari panitia seleksi atau setidaknya 3-5 peserta dengan rangking teratas berdasarkan hasil tes ujian tertulis 

dan komputer 

2. Tim seleksi wawancara terdiri dari 1 orang PJOK, 1 orang BKAD, 1 orang BP UPK, 1 orang UPK, 2 orang 

fasilitator 

3. Tim I : PJOK, BP UPK, Fasilitator 

Tim II : BKAD, UPK, Fasilitator 

4. Materi Wawancara 

a. Peserta diminta mempekenalkan diri 

b. Motivasi peserta seleksi mengikuti seleksi 

c. Pengalaman terkait dengan program pemberdayaan & lembaga keuangan 

d. Konsekuensi pekerjaan. Kerja jam 08.00 – 16.00, minimal 5 hari kerja, lingkup pekerjaan 21 desa se Kec. 

Salem, medan sulit 

e. Rencana dalam 1 tahun ini terkait komitmen untuk tidak melepaskan tanggungjawab dalam masa 

tugasnya 

f. Berapa honor yang diharapkan beserta jenis & besaran tunjangan2 yang diharapkan oleh peserta sesuai 

kemampuan dan beban kerja peserta 

g. Pertanyaan-pertanyaan lain hasil pengembangan jawaban peserta dan pertanyaan lain yang mampu 

menggambarkan  peserta secara keseluruhan 

5. Hasil dari masing-masing wawancara didiskusikan oleh seluruh anggota tim untuk menentukan calon PL UPK 

terpilih 

6. Calon PL UPK ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah mufakat antar tim wawancara. Jika tidak bisa, 

dilakukan pengambilan suara masing-masing anggota tim 1 suara 

7. Calon PL UPK terpilih ditetapkan dalam musyawarah yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan 21 desa se 

kecamatan Salem 

 

 


