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Narasi Publik untuk Reformasi Asesmen Nasional



Potret Keluarga Besar



Keluarga manakah yang paling berhasil?

• Cucu dengan nilai rapor tertinggi?
• Cucu paling santun?
• Rumah yang paling mewah?
• Keluarga yang paling disiplin?
• Kepala keluarga dengan prestasi terbaik?
• Keluarga dengan suasana demokratis?
• Keluarga yang memberikan keamanan?



Karena sistem pendidikan bukanlah sebuah ajang pacuan kuda…..
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Percentage of teachers who agree that teaching is valued in society

Countries where teachers believe their profession is valued 
show higher levels of excellence in learning outcomes 
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Relationship between lower secondary teachers' views on the value of their profession in society and the country’s 
share of top mathematics performers in PISA 2012



Asesmen Nasional tidak hanya mengukur output, 
namun secara komprehensif mengukur input-proses 
dan hasil belajar

Komponen Asesmen Nasional:
• Survei Lingkungan Belajar (memotret (a) kualitas pembelajaran, (b) 

iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, (c) refleksi guru, (d) perbaikan
praktik pengajaran, dan (e) latar belakang keluarga murid )

• Asesmen Kompetensi Minimum: mengukur hasil belajar kognitif
• Survei Karakter: mengukur hasil belajar social emosional



Karena setiap anak memiliki potensi dan keunikan….





Asesmen Nasional (AN) dirancang untuk memantau dan 
mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah. 
Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan.

AN hanya diikuti sebagian (sampel) 
murid yang dipilih secara acak dari 
kelas 5, 8, dan 11 di setiap 
sekolah/madrasah.

(a) Menegaskan bahwa AN bukan evaluasi 
individu murid, (b) hasil AN dapat 
ditindaklanjuti oleh sekolah pada murid 
yang sama, dan (c) tidak menambah beban 
murid kelas 6, 9 dan 12.



Karena teknologi membawa perubahan yang cepat….



Pergeseran Kompetensi untuk Traveling



Pergeseran Kompetensi untuk Perencanaan Keuangan



Memorisation is less useful as problems become more difficult
(OECD average)

R² = 0,81
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Complexity of of mathematics tasks on the PISA scale
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Source: Figure 4.3
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Belanja di warung…



Literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar 
yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang 
hayat dan berkontribusi pada masyarakat.
Pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih 
berfokus pada pengembangan daya nalar daripada 
pengetahuan konten yang luas tapi dangkal.



Pandemi masih berlangsung
(14 provinsi yang melakukan tatap muka dan tidak 100%)

Kesehatan dan keselamatan pengajar, murid, dan masyarakat sekitar sekolah tetap 
merupakan prioritas penting
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Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional dengan target jadwal baru 
yaitu 23 Agustus sampai dengan 30 September 2021

KONDISI SAAT INI

Aspirasi masyarakat untuk belajar dari rumah

Persiapan lebih optimal Keamanan pelaksanaan



AN 2021 diselenggarakan per jenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan 
sebagai input untuk evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan pemda.
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September-
Oktober

2021

Rakor, Sosialisasi , 
Pelatihan Teknis 

Persiapan AN

Jan – Maret
2021

April- Juli 2021

Simulasi Asesmen Nasional di 
Satuan Pendidikan

Pelaksanaan
Asesmen Nasional

Desember
2021

Laporan hasil (Profil dan 
Rapor Satuan Pendidikan 

dan Daerah)

Pelaksanaan per jenjang secara bertahap memungkinkan satuan pendidikan untuk berbagi sumber daya. Sekolah 
atau madrasah yang infrastruktur TIK-nya belum memadai dapat mengikuti AN di satuan pendidikan lain 
(termasuk di jenjang yang berbeda).

Jan- Finalisasi Permendikbud, POS, bahan sosialisasi

Feb- Rakor dengan Dinas Pendidikan, kemenag, LPMP

Feb -TOT Helpdesk

Feb- Maret Sosialisasi oleh Pemda

Kelas 5, 8, 11 tahun
ajaran 2021/2022



Pengembangan untuk Mendukung Asesmen Nasional



Asesmen nasional

Asesmen tingkat
satuan pendidikan

Asesmen tingkat
kelas

Format penilaian yang 
dilakukan memberikan
diferensiasi dan fleksibilitas
sesuai dengan ruang
lingkupnya



Asesmen
tingkat kelas

Membentuk kebiasaan, 
pola pikir, 
karakter dan menjadikan
sosok pembelajar sepanjang hayat



Penambahan Informasi di https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM/ 

• Video panduan sampel cadangan serta responden guru dan kepala sekolah
pada survei lingkungan belajar

• Video infrastruktur pendukung implementasi asesmen nasional baik daring 
maupun semi daring

• Video protocol Kesehatan pelaksanaan asesmen nasional

• Menu Coba AKM (launching 10 Maret 2021)
• Diperuntukkan bagi murid
• Murid mencoba 1 set soal literasi membaca dan numerasi sesuai

jenjangnya
• Setiap set soal akan terdiri dari 5 format butir soal (PG, PG kompleks, 

menjodohkan, isian singkat, uraian) dengan 1 stimulus masalah
• Di bagian akhir murid akan mendapatkan table yang menyandingkan

jawabannya dengan kunci jawaban





AKM Kelas (launching 27 Mei)
Tools Guru untuk Asesmen Literasi Membaca dan Numerasi

Level Individu Murid



AKM Kelas

• AKM Nasional merupakan evaluasi system Pendidikan oleh Kemdikbud. 
Bukan evaluasi hasil belajar
• Oleh karena itu, hasil AKM nasional tidak akan melaporkan di tingkat

individu siswa
• Oleh karena itu, peserta AKM nasional adalah sampling siswa di setiap

satuan Pendidikan
• Kebutuhan guru untuk memetakan kemampuan setiap individu siswa

terhadap standar literasi membaca dan numerasi, akan dilayani dengan
AKM kelas
• AKM kelas bersifat mandiri oleh guru, akomodatif beragam infrastruktur di 

sekolah, mampu dikelola dan diolah oleh guru secara mudah.



Sistem
Proses AKM kelas Berbasis

Desktop
AKM kelas Berbasis
Android

Web AKM kelas

Pendaftaran Satuan Pendidikan dan 
Guru untuk credential access

X

Mengunduh Paket Asesmen dari Pusat X

Pendaftaran peserta asesmen X X

Proses Asesmen X X

Skoring soal uraian X X

Skoring soal non uraian/obyektif X

Pengolahan hasil asesmen X X

Refleksi hasil asesmen oleh guru X X

Analisis wilayah X



Paket Asesmen pada AKM Kelas
Level 1 
(kelas 1 - 2)

Level 2
(kelas 3-4)

Level 3
(kelas 5-6)

Level 4
(kelas 7-8)

Level 5
(kelas 9-10)

Level 6
(kelas 11-12)

Literasi
Membaca

• Paket teks
informasi (10 
soal)

• Paket teks fiksi
(10 soal)

• Paket teks 
informasi (10 
soal)

• Paket teks fiksi 
(10 soal)

• Paket teks
informasi (10 
soal)

• Paket teks fiksi
(10 soal)

• Paket teks
informasi (12 
soal)

• Paket teks
fiksi (12 soal)

• Paket teks
informasi (12 
soal)

• Paket teks
fiksi (12 soal)

• Paket teks
informasi (12 
soal)

• Paket teks
fiksi (12 soal)

Numerasi • Paket bilangan
• Paket geometri

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

• Paket  bilangan
• Paket geometri 

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

• Paket  bilangan
• Paket geometri 

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

• Paket  bilangan
• Paket geometri 

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

• Paket  bilangan
• Paket geometri 

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

• Paket bilangan
• Paket geometri

dan 
pengukuran

• Paket aljabar
• Paket data dan 

ketidakpastian

- Pelatihan aplikasi melalui pelatihan tenaga teknis Asesmen nasional yang akan dikoordinasikan oleh LPMP



Pengembangan untuk Mendukung Asesmen Tingkat Kelas



Platform Asesmenpedia (launching awal Juni)

Asesmen formatif untuk
pembelajaran

Menyusun soal-soal dalam
format digital yang terstandar

Berbagi soal-soal yang sudah
disusun, saling memberikan

saran, komentar, rating

Memanfaatkan soal-soal yang 
disusun oleh beragam guru



Asesmenpedia: Platform Collaborative Learning untuk Asesmen Formatif



Asesmenpedia: Platform Collaborative Learning untuk Asesmen Formatif



Asesmenpedia
• Mengemas KI-KD menjadi “rumah” yang continuum lintas kelas



• Diisikan dengan contoh
yang terdiri dari asesmen
tertulis (compatible 
dengan aplikasi delivery 
akm kelas) dan asesmen
non tertulis (pdf)

• Contoh asesmen
memberikan gambaran
mengenai kontribusi
setiap mata pelajaran
terhadap literasi
membaca, numerasi dan 
karakter



Kolaborasi antar unit utama

• Mengisi platform
• Mensosialisasikan pemanfaatan
• Pendampingan pemanfaatan
• Admin untuk quality control



Terimakasih


