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BEST PRACTICE

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  GORONTALO

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  JAMBI

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  PAPUA



GOOD NEWS JATIM

 Peningkatan pelaksanaan UNBK di Jatim,  mulai 2015 
SMA dan SMK 400 sekolah,  tahun 2016 SMA & SMK 
sejumlah 900 sekolah: tahun 2017 sejumlah 1885 SMK 
(100%) dan 1466 UNBK (12 SMA UNKP di kepulaan
Kab. Sumenep) UNBK SMA (99,9 %),sedangkan pada th
2018 sejumlah 1885 SMK dan SMAN 422 SMAK 1056 
total 1478 UNBK (100%).

 Adanya semangat untuk saling berbagi dan saling
memberikan penguatan dari sekolah/madrasah yg sdh
melaksanakan kpd sekolag/madrasah yang baru
melaksanakan UNBK. Contoh : SMK/SMA di kepulauan
(Bawean,  Masalembu,  Sapeken,  Raas)



 Praktek sharing resourse tidak hanya masalah
sarana prasarana tetapi juga sumber daya manusia
(SDM), itu terjadi ditingkat helpdesk provinsi, 
kab/kota dan antar sekolah atau antar instansi
disdik dan kemenag. 

 Adanya sharing resourse sarpras (komputer) tdk
hanya dari siswa sendiri,  guru bahkan dari
OPD/SKPD daerah seperti terjadi di kota Surabaya.



 Adanya semangat pemerintah (pusat, prov, kab/kota) 
untuk mulai

 memenuhi komputer untuk UNBK baik dgn dana
APBN,  APBD, hal ini dibarengi peningkatan jumlah
sekolah yang dahulunya dlm status sekolah menumpang
menjadi sekolah mandiri UNBK. 

 Dengan pelaksanaan UNBK, ada semangat untuk
mengadakan evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah
seperti USBN atau US berbasis komputer. 



BAD NEWS JATIM

 Helpdesk tidak hanya bekerja saat pelaksanaan
UNBK,  tetapi mulai saat pendataan, simulasi,  
pelaksanaan UNBK tetapi kami merasa
penghargaan kpd helpdesk,  proktor dan teknisi
masih kurang. 

 Upgrading utk helpdesk,  proktor dan teknisi hrs
diupayakan selalu ada.



 Karena adanya semangat UNBK sehingga evaluasi
yang dilakukan oleh sekolah, seperti USBN, US 
berbasis komputer,  sebaiknya tetap
memperhatikan kaidah penulisan soal yang baik
dan benar,  hrs dihindari banyaknya soal pilihan
ganda (PG)  karena sekolah/guru tidak akan
mengetahui kemampuan riel dari siswa,  shg soal
uraian sebaiknya diberikan dlm porsi lebih banyak


