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Penilaian dalam Sisdiknas



Pendidikan

Berbasis 
Standar

Kuriku-
lum

Buku 
Teks

Guru
Ujian 

Nasional

Empat
SNP

SKL, SI, S. Proses 
dan S. Penilaian 
menjadi acuan 

pengembangan 
kurikulum

KI dan KD dalam struktur 
kurikulum mengacu pada 

SKL dan SI Buku teks mengacu 
pada KI, KD, dan 
lingkup materi.

Guru melakukan penilaian 
melalui Classroom 
Assessment  
Satuan pendidikan 
melakukan penilaian melalui 
School Assessment

Pemerintah melakukan 
Penilaian melalui 

National Assessment
(Ujian Nasional)

Ekosistem SNP, Kurikulum, Buku Teks, Guru, dan Ujian Nasional
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• Perluasan pemanfaatan hasil UN 
• Hasil UN sebagai dasar peningkatan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan
• Tercapainya sistem penilaian 

pendidikan yang credible, acceptable, 
& accountable

2015 2016

• Perluasan UNBK
• Penilaian kelas (classroom assessment) 

Berbasis Komputer
• Bank soal (item banking)
• Sosialisasi scoring dengan 

Item Response Theory (IRT)
• Integrasi Data: Pendataan peserta UNPK 

dari PKBM melalui Dapodik/PDSPK.

2017 2018

• Rintisan UNBK
• UN tidak

menentukan kelulusan
• BSNP melakukan evaluasi UN

• Penguatan otoritas penyelenggara UN
(Evaluasi/Testing Center) dalam aspek legal, 
kelembagaan, SDM (BSNP dan Puspendik)

• Ujian kelulusan (School leaving examination). 
❖ Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
❖ Ujian Sekolah

Peta Jalan (Road Map) UN dan Penilaian Pendidikan

4



KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2017/2018



MODA UJIAN 

Mengutamakan UN Berbasis Komputer (UNBK)

• SMA sederajat 100%

• SMP sederajat 70%

UN Berbasis Kertas-Pensil (UNKP) 

• 30% SMP sederajat
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Panitia
UN

Pusat SK Menteri
BSNP

Kemdikbud

Kemenag

Kemenristekdikti

Provinsi SK Gubernur
Dinas Pendidikan

Kanwil Kemenag

LPMP 

Dewan Pendidikan

Kab/Kota SK Bupati/Wali Kota
Dinas Pendidikan

Kantor Kemenag

Satuan Pendidikan
SK Kepala Dinas

Pendidikan
Pendidik

Tenaga Kependidikan

Deskripsi tugas masing-masing panitia ada di dalam POS Ujian Nasional

KEPANITIAAN UJIAN NASIONAL



• Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan satu mata
pelajaran untuk diujikan dari jurusan/peminatan (IPA, IPS, Bahasa, 
Keagamaan)

• UN untuk Perbaikan hanya untuk perbaikan nilai

• Tidak menentukan kelulusan

UN SMA/MA/SMK

• Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti
UN (tidak wajib).

• Ada USBN
UN untuk SLB

• Dilaksanakan dengan moda UNBK

• Ada UN Susulan

• UN untuk Perbaikan hanya untuk perbaikan nilai

UN untuk
Pendidikan
Kesetaraan
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UJIAN NASIONAL



• Peserta UN 2016/2017 atau 2017/2018 
yang ingin memperbaiki nilai

• Peserta mendaftar melalui sekolah
pelaksana UN untuk Perbaikan

• Moda UNBK 

• Dilaksanakan pada bulan Juli 2018

UN untuk

Perbaikan
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UN UNTUK PERBAIKAN



• Seluruh mata pelajaran, kecuali SD

• Kisi-kisi dari Pusat

• Soal (20-25 %) dari Pusat

• Soal (75-80 %) disusun oleh guru 
dan dikonsolidasikan KKG/MGMP

• Menentukan kelulusan

• Bentuk soal : pilihan ganda dan
uraian

USBN
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USBN



• SMA sederajat oleh LPMP dibantu
oleh Dinas Pendidikan Provinsi

• SMP sederajat dan Pendidikan
Kesetaraan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dibantu oleh LPMP

Pemindaian
LJUN 
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PEMINDAIAN  LJUN



Ketentuan untuk Pendidikan Kesetaraan 
(PKBM dan Pesantren)

 Jika TIDAK ADA satupun satuan pendidikan yang terakreditasi di 

Kabupaten/Kota tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

menetapkan kelayakan satuan pendidikan sebagai pelaksana UN

(termasuk pendaftar peserta UN, penentu kelulusan, dan penerbit

ijazah) atau jika dalam satu Kab/Kota jumlah satuan pendidikan

terakreditasi sangat terbatas.

 Penetapan kelayakan dan pertimbangannya oleh Dinas Kab/Kota 

atau Kantor Wilayah Kementrian Agama Kab/Kota dilaporkan 

kepada Direktorat terkait satu minggu sebelum pelaksanaan UN.



Ketentuan untuk Pendidikan Kesetaraan 
(PKBM dan Pesantren) -lanjutan

 Pertimbangan pelaksana UN yang belum terakreditasi:

 Dalam Proses Akreditasi

 Penilaian kelayakan berdasarkan:

a) memiliki izin operasional yang masih berlaku;

b) memiliki tenaga pendidik/tutor/guru yang memadai dan memenuhi

persyaratan (kualifikasi dan kompetensi);

c) melaksanakan proses pembelajaran dengan tertib; dan

d) memiliki sarana prasarana memadai;



Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

• Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan. 

• Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan: 

– 7 Mapel untuk Paket C

– 6 Mapel untuk Paket B

• Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.  

• Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di 
satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal
yang terakreditasi.



Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan 
(lanjutan)

• Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasi
melalui DAPODIKMAS. 

• Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagi
Dinas Pendidikan tetapi satuan pendidikan.

• Moda pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan
mengutakan UNBK dari UNKP. 

• Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hari Jumat, 
Sabtu, dan Minggu untuk Dalam Negeri dan Sabtu –
Minggu untuk Luar Negeri.

• Ada UN susulan dan UN Perbaikan.



Status Satuan Pendidikan dalam UN dan
Tempat Pelaksanaan UN

1. Satuan Pendidikan
Pelaksana UN

• Terakreditasi

• Memiliki peserta
sekurang-kurangnya 20 
orang

• Dapat sebagai pelaksana
dan atau tempat
pelaksanaan UN

• Ditetapkan oleh dinas
pendidikan sesuai
dengan kewenangannya

2. Satuan Pendidikan yang 
Bergabung

• Belum terakreditasi

• Secara administrasi
bergabung pada Satuan
Pendidikan Pelaksana
UN (sekolah induk)

3. Tempat Pelaksanaan
UN

• Memiliki sarana
prasarana memadai

• Dapat berupa satuan
pendidikan
(terakreditasi atau tidak) 
atau tempat lain yang 
memenuhi persyaratan

• Ditetapkan oleh Satuan
Pendidikan Pelaksana
UN



UNBK dengan Resource Sharing

Dinas Pendidikan (Provinsi/Kab/Kota) menetapkan satuan pendidikan
pelaksana UNBK yang menerapkan pola resource sharing

Pola
Resource 
Sharing

Lintas
Jenjang/Jenis

Pendidikan

Dengan
PTN/Instansi

lain

• SMP/MTs/Paket B/Wustha
• Swasta
• Nonformal

• SMA/MA/SMK/Paket C/Ulya
• Negeri
• Formal

• SMP/MTs/Paket B/Wustha
• SMA/MA/SMK/Paket C/Ulya

• Perguruan Tinggi Negeri
• Instansi pemerintah/swasta



Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil UN:  UNBK &  UNKP 

UNBK
• Proktor mengirim respon jawaban pada setiap sesi

UNKP

SMA Sederajat

SMP Sederajat

UPT/
KCD

LPMP Panitia
Pusat

Dinas
Kab/Kota

Dinas
Provinsi

Panitia
Pusat

Sekolah Indonesia
Luar Negeri (SILN)

Panitia
PusatUNBK/UNKP
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Panitia
Pusat



Sekolah

Madrasah

Sekolah Keagamaan
(SMTK, SMAK) 

DAPODIK

EMIS

DAPODIK

PENDAFTARAN PESERTA UN DARI PENDIDIKAN FORMAL
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Paket B & C pada
PKBM 

Paket B/Wustha & 
C/Ulya pada Ponpes
Salafiah

Sekolah Rumah
(Home Schooling) 

DAPODIKMAS

KEMENAG DNG 
APLIKASI DARI 

PUSPENDIK

1. SP Formal atau
2. Pendidikan

Kesetaraan

Pendaftaran peserta UN dari Pendidikan Kesetaraan
dan Sekolah Rumah

• Penyelenggara mendaftarkan ke Satuan
Pendidikan Formal atau Pendidikan
Kesetaraan

• Satuan pendidikan memproses sesuai
dengan ketentuan pada satuan pendidikan
formal  atau pendidikan kesetaraan
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Pelaksanaan UN 2018: Pengaturan Teknis



Hak Peserta UN
1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah berhak mengikuti UN 

dan berhak mengulang (satu kali) pada tahun berikutnya, sebelum
mencapai kriteria cukup yang ditetapkan BSNP.

2. Setiap peserta UN berhak memperoleh SHUN yang memuat mata
pelajaran yang ditempuh dan nilai capaiannya. 

1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah wajib mengikuti UN satu kali 
seluruh mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipungut biaya; 

2. Setiap peserta UN wajib mentaati semua ketentuan tata tertib UN yang berlaku. 

Kewajiban Peserta UN









KRITERIA KELULUSAN

Sangat baik •85 < nilai 100≤

Baik •70 < nilai 85≤

Cukup •55 < nilai 70≤

Kurang •≤ 55



Pelanggaran ringan oleh Peserta Ujian:

✓ Meminjam alat tulis dari peserta lain;

✓ Tidak membawa kartu ujian;

✓ Menanyakan tentang teknis UNBK kepada peserta
lain.

Sanksinya: peringatan lisan oleh pengawas ruang.

PENGATURAN SANKSI



Pelanggaran sedang oleh Peserta Ujian:

✓ Membuat kegaduhan dalam ruang ujian.

Sanksinya: pembatalan ujian pada mata pelajaran
bersangkutan oleh ketua panitia tingkat satuan
pendidikan,

PENGATURAN SANKSI



Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:

✓ membawa contekan ke ruang ujian;
✓ kerjasama dengan peserta lain;
✓ menyontek atau menggunakan kunci jawaban; 
✓ Meminta orang lain mengikuti ujian atas namanya (sebagai

joki)
✓ Membawa alat komunikasi, kamera, alat elektronik lain 

yang tidak sah dalam ruang ujian.
Sanksinya: Ketua panitia ujian tingkat satuan pendidikan
mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang ujian, dan
menyatakan mendapat nilai 0 pada mata pelajarannya.

PENGATURAN SANKSI



Pelanggaran ringan oleh Pengawas Ujian:

✓ Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi
peserta ujian;

✓ Menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, mem-bawa
bahan yang tidak terkait UN;

✓ Lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai kartu peserta
ujian;

✓ Lalai memastikan sistem UNBK berjalan baik dan tepat waktu.

Sanksinya: dibebastugaskan sebagai pengawas ruang oleh ketua panitia tingkat
satuan pendidikan.

PENGATURAN SANKSI



Pelanggaran sedang oleh Pengawas Ujian:

✓ Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan penundaan
waktu ujian di atas 30 menit;

✓ Tidak mengelem amplok LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).

Sanksinya: dibebas-tugaskan sebagai pengawas ruang dan diberi sanksi oleh
ketua panitia tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi sesuai kewenangan.

PENGATURAN SANKSI



Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:

✓ memberi contekan;

✓ membantu peserta ujian dalam menjawab soal;

✓ menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;  

✓ mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK; 

✓ Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian; 

✓ menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat
merekam gambar; dan/atau

✓ memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP). 

Sanksi: sesuai kewenangan, sama dengan pelanggaran sedang.

PENGATURAN SANKSI



Investigasi

✓ Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:

– Inspektorat Jenderal Kemdikbud/Kemenag.

– Badan Standar Nasional Pendidikan.

– Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud.

✓ Bentuk investigasi

– Peninjauan ke tempat kejadian perkara.

– Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).



PENGATURAN KHUSUS 

• Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan
layanan khusus dan/atau berbeda dapat diberikan
kepada:

– Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, 
tunarungu, tunalaras, dan tunadaksa;

– Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan; 
dan/atau

– Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempat lain 
yang ditentukan oleh petugas kesehatan.



• Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapat diberikan
apabila:
– Peserta UN penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturan khusus

telah melaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/ 
Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum
pelaksanaan UN;

– Peserta UN yang sakit atau di LP telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia
UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan
selambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UN.

• Peserta UN yang sakit telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN 
tingkat Satuan Pendidikan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan
UN dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk mengikuti ujian di 
tempat perawatannya. 

PENGATURAN KHUSUS 



Peserta UN Penyandang Disabilitas

✓ Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam huruf
Braile; atau

✓ Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan pendamping
pembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; atau

✓ Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai
pengganti soal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris; atau

✓ Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang telah
mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.



Help Desk: Penetapan, Peran, Penangan Masalah



Penetapan dan Peran Help Desk

Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)

Panitia UN  Tingkat  Pusat,  Provinsi,  dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya membentuk tim help desk dengan kriteria sebagai berikut.

a. Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan
memegang teguh kerahasiaan.

b. Dalam keadaan sehat dan sanggup melaksanakan tugas dengan baik.

c.  Memahami POS penyelenggaraan UN.



Penetapan dan Peran Help Desk

Tugas tim help desk adalah:

a. memberikan informasi dan penjelasan terhadap pertanyaan atau pengaduan yang 
diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau panitia ujian;

b. menerima,    merekap,    dan memberikan solusi terhadap pertanyaan, 
permasalahan dan/atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian sesuai
petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat; dan

c.  berkoordinasi dengan tim help desk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat
sesuai dengan kewenangannya.



Penanganan Masalah

Prosedur Penanganan Masalah UNBK

1. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan,   
sekolah/madrasah   pelaksana UNBK   dapat mengambil tindakan, berkoordinasi dengan help desk  
berdasarkan petunjuk teknis (juknis)  yang  ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

2. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain:  listrik padam, kerusakanperalatan atau
sarana/prasarana,  kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainya.

3. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal
pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang diputuskan
Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.

4. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan POS UN dan kejadian- kejadian khusus serta tindakan
penanganannya dilaporkan oleh sekolah/madrasah pelaksana UNBK dan dicatat dalam Berita Acara
Pelaksanaan UNBK.



Isu Strategis Terkait dengan Pendataan
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1. Pemutakhiran data peserta didik pada kelas akhir SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat

2. Pilihan mata pelajaran untuk siswa SMA/MA (berbasis individu) 
a. IPA  : Fisika, Kimia, atau Biologi
b. IPS  : Geografi, Sosiologi, atau Ekonomi
c.  Bahasa : Antropologi, Sastra Indonesia atau Bahasa Asing (Mandarin, Jepang, Arab, Jerman atau Perancis)

3. Data satuan pendidikan pelaksana UN 
a. Status akreditasi
b. Moda UNBK 
c. Moda UNKP 
d. Mandiri
e. Bergabung

4. Data Peserta UN 
5. Data Pengawas
6. Data  proktor
7. Data teknisi

• Persyaratan peserta UN 
• Keterlambatan pendataan
• Perpanjangan masa pendaftaran
• Data peserta didik berkebutuhan khusus

yang mengikuti UN



Isu Teknis UN 2018

1. Perbandingan jumlah teknisi terhadap server atau client
• Proktor:  1 proktor per 1 server 
• Teknisi :  1 teknisi per 40 klien (komputer) 
• Pengawas : 1 pengawas per 20 peserta ujian (siswa)

2. Optimalisasi help desk provinsi dan kabupaten
3. Konfigurasi (jarak dan letak) client di ruang ujian
4. Headset client saat bukan ujian listening
5. Penggunaan wifi di ruang ujian (client ke server)
6. Sosialisasi teknis kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk

mendukung kerja proktor dan teknisi



Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UNBK
Pro kontro UNBK: optimis- pesimis

Peluang
- Generasi digital 
- Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, pelaksanaan UNBK menjadi sebuah

solusi

Tantangan
- Pemahaman terhadap UNBK yang dilaksanakan secara fully online
- UNBK dilaksanakan dengan sistem sift (3 shift dalam satu hari)
• sesi 1: 07.30 – 09.30, 

• sesi 2 :10.30 – 12. 30 dan

• sesi 3 :14.00 – 16.00.

- Naiknya integritas melalui UNBK belum diikuti dengan naiknya prestasi siswa



Permasalahan dan Kendala Teknis UNBK

1. Sinkronisasi terlambat dilakukan, pihak sekolah, siswa dan orang tua
mulai cemas.  

2. GagalUNBK Karena PemadamanListrik (Kasus UNBK SMK di beberapa
kabupaten di Aceh tahun 2017) 

3. Gogal log in atau terlambat 30 menit sehingga peserta ujian sempat
gelisah

4. Server utama terkena virus
5. Komputer peserta yang log out sendiri.
6. Registrasi IP yang belum lancar,
7. swicth client dan pengaturan zona waktu yang salah sehingga komputer

tidak bisa terkoneksi ke internet.



Testimoni
Pelaksanaan ujian memang tidak bisa kalau harus 100% tanpa
masalah. Permasalahan yang timbul hanya kecil skalanya
sehingga bisa diselesaikan teknisi yang sudah standby di sekolah.
Para peserta ujian nasional tidak akan dirugikan apabila terjadi
kesalahan teknis dalam pelaksanaan ujian.

(Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji, 2017)

UNBK telah terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk
menanamkan karakter dan kejujuran melalui capaian indeks
integritas. Namun pelaksanaan UNBK tidak boleh dipaksakan. 
Biarkan UNBK berlangsung secara alami dan perlu diimbangi
dengan penilaian kelas dan penilaian sekolah yang lebih
berkualitas.

(Kepala Balitbang, Kemdikbud Totok Suprayitno, 2016)

Saya merasa bersyukur jika fasilitas
yang ada di sekolah ini dimanfaatkan
banyak pihak, termasuk siswa SMP 
yang ikut UNBK di sini. Sebab semakin
banyak pihak yang menggunakan
fasilitas sekolah (SMKN 2), semakin
optimal fungsi fasilitas yang ada. Lebih
baik rusak karena digunakan daripada
rusak sebelum digunakan”

(Bagus Gunawan Kepala SMKN 2 
Kota Malang)



Praktik Baik UNBK

1. Penerapan prinsip berbagi sumber (resource sharing) lintas jenjang dan jalur
(formal-nonformal)

2. Sekolah menyediakan satu ruang komputer cadangan
3. Sekolah memyediakan air mineral bagi peserta ujian selamla ujian berlangsung
4. Khusus ujian mata pelajaran bahasa, layar komputer dilapisi plastic dan disediakan

spidol serta tisu bagi peserta. Hal ini membantu siswa dalam mengidentifikasi kata 
kunci dalam bahan bacaan ujian. 

5. Proktor yang berpengalaman diperbantukan ke sekolah yang baru pertama kali 
melaksanakan UNBK. 



Situs: http://bsnp-Indonesia.org/
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