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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Teknologi

Disrupsi teknologi akan berdampak  

pada semua sektor

• Penerapan otomatisasi, AI (Artificial  

Intelligence), dan big data di semua  
sektor

• Konektivitas 5G yang memungkinkan  
teknologi lainnya saling terhubungseperti  

kendaraan otonom, drones, dll.

• Pencetakan 3D (3D printing), smart  
wearables, augmented dan realitas maya  

(virtual reality) (AR dan VR), dll.

Perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan sedang terjadi secara global

Sosiokultural

Perubahan demografi, profil sosio-

ekonomi dari populasi dunia

• Meningkatnya usia harapan hidup dan  

usia lama bekerja

• Tumbuhnya migrasi, urbanisasi,  
keragaman budaya, dan kelas  
menengah

• Meningkatnya tenaga kerja yang terus  

bergerak (mobile) dan fleksibel

• Munculnya kepedulian konsumen
terhadap etika, privasi, dan kesehatan

Lingkungan

Habisnya bahan bakar fosil, krisis air,  

perubahan iklim, permukaan laut naik

• Meningkatnya kebutuhan energi dan air

dan berkurangnya sumber dayaalam

• Meningkatnya perhatian terhadap energi  
alternatif untuk melawan perubahan iklim

• Upaya berkelanjutan pada isu lingkungan  
seperti plastik dan limbahnuklir

3
Sumber: analisa Kearneydalam Peta Jalan Pendidikan, Kemendikbud 2020 3
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Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang  

sangat cepat

Pendidikan

Dunia Kerja

Melaksanakan pembelajaran jarak jauh

Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh

Institusi banyak mendapat tekanan finansial

Banyak sekolah dan universitas mendapatkan tekanan finansial – salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan  

mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah

Mempercepat akses digital di semua industri

Karena konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung kepada teknologi, industri perlu mempercepat proses digitalisasi untuk tetap  

relevan dan meningkatkan efisiensi

Tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan (misalnya: cyber security)

Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan 

mereka untuk tetap kompetitif

Lokalisasi peluang kewirausahaan

Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk  

memenuhi kebutuhan masyarakat

Sumber: analisa KearneySumber: analisa Kearneydalam Peta Jalan Pendidikan, Kemendikbud 2020 4
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Cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini

Struktural

Tidak dibatasi  
struktur dan tempat

Pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan dengan waktu yang fleksibel

Rasio pekerja tidak tetap meningkat (freelancer)

Karier ditentukan  
oleh pekerja,bukan  
perusahaan

Pekerja memiliki kontrol yang lebih besar akan perjalanan kariernya
Otonomi  
Pekerja

Digitalisasi dan  
otomatisasi

Akses dan  
pengolahandata  
semakin masif

Teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan  

pekerja dengan efisien

Data memberikan pemahaman lebih baik tentang perilaku dan kualitas  
pekerja

Pemberdayaan  
Teknologi

Tenaga kerja multi-
generasi dan  
beragam

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 5 generasi bekerja bersamaan dan  

meningkatnya kesadaran akan keberagaman di tempat kerja

Munculnya jenis  
pekerjaan baru

Struktur organisasi, perusahaan, dan tipe pekerjaan baru banyak  

muncul untuk mengakomodasi manusia dan teknologi yang berubah cepat

Tren perubahan

5
Sumber: analisa KearneySumber: analisa Kearneydalam Peta Jalan Pendidikan, Kemendikbud 2020 5
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• Terdapat tren penurunan

permintaan tenaga kerja
untuk pekerjaan
manual dan rutin dan

peningkatan secara
konstan permintaan

tenaga kerja untuk
pekerjaannon rutin
yang membutuhkan

kemampuan
interpersonal dan

analitis

• Kemampuan

memecahkanmasalah,  
sosial, proses, dan  
sistem adalah  

keterampilan yang akan  
paling dicari sebagai  

keterampilan inti di  
tempat kerja pada masa  
mendatang

Kemampuan memecahkan masalah, kognitif, dan sosial akan menjadi semakin  

penting; kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang
Rangkuman

6Sumber: McKinsey, 2015 6



Kementerian Pendidikan dan KebudayaanSumber: McKinsey, 2018 7

SDM unggul yang dibutuhkan di masa depan harus menyesuaikan diri dengan

perubahan profesi dan pekerjaan akibat disrupsi teknologi saat ini

1
8
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91
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100% >90% >80% >70% >60% >50% >40% >30% >20% >10% >0%

Operator mesin jahit

Buruh perakitan

Pegawai gudang

Agen perjalanan

Laboratorium gigi

Teknisi

Sopir bus

Asisten perawat

Pengembang

web

Perancang busana

Eksekutif perusahaan
Psikiater

Legislator

% aktivitas yang dapat

diotomasi dengan teknologi
yang ada saat ini

Contoh-contoh

pekerjaan

Dengan teknologi yang ada saat ini, terdapat 9% pekerjaan yang 90% - 100% aktivitasnya dapat diotomasi (mis. buruh

perakitan dan operator mesin). Selain itu, masih terdapat 42% pekerjaan yang lebih dari 50% aktivitasnya dapat diotomasi. 

Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal seperti psikiater dan legislator merupakan di 

antara jenis pekerjaan yang tidak banyak terdampak otomasi.

% pekerjaan

(100% = 820 pekerjaan)

Proporsi Pekerjaan yang Dapat Diotomasi dengan Teknologi Saat Ini

7
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Indonesia juga akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja

Sumber: Cisco, Oxford Economics, analisaKearney

62% Pekerjaan baru akan hadir di sektor

konstruksi, transportasi/pariwisata, dan retail

+1,8 juta
pekerjaan baru tercipta

+2,3 juta
pekerjaan baru tercipta

+1,4 juta
pekerjaan baru tercipta

-3,5 juta
pekerjaan tergantikan

Grosir dan Retail

-1,6 juta
pekerjaan tergantikan

Industri

-1,5 juta
pekerjaan tergantikan

>10% tenaga kerja  

yang tergantikan  

meliputi operator  

mesin, pekerja  

keterampilan dasar,  

dan pekerja  

pertanian terampil  

yang umumnya  

disebabkan oleh  

perkembangan  

teknologi

Kesenjangan  

keterampilan masa  

depan yang paling  

besar untuk  

pekerjaan baru  

yaitu:

• dasar
(pemahaman  

membaca, menulis,  

dan mendengarkan)

• interaktif
(negosiasi, persuasi),  

dan

• keterampilan IT
(pemrograman,  

perancangan sistem)

Perubahan pada pekerjaan berdasarkan sektor
(# pekerjaan; 2028F)

Pertanian dan Pertambangan
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• Tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan (min. pendidikan formal 12 tahun)

• Masyarakat yang memiliki nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yangbaik

• Tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel, danadaptif

• Pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi

• Peningkatan kontribusi sains dan teknologi untuk pembangunan

• Pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan karakter yang lebihbaik

• Kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan danmasyarakat

Pengembangan  

SDM dan sains  

& penguasaan  

teknologi

Pembangunan  

ekonomi  
berkelanjutan

Pembangunan  

yang adil

Memperkuat  

ketahanan  
nasional dan  
pemerintahan

Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk

P
il
a

r
P

e
rk

e
m

b
a

n
g

a
n

Berdaulat,

maju, adil,

dan makmur

Input Terkait

mencapai target pembangunan 2045

Visi Indonesia 2045 – Sumber Daya Manusia

• Kelautan, perikanan, dan pertanian yang  

semakin besar; dengan peningkatan  

infrastruktur dan tenaga kerja

• Meningkatnya upaya berkelanjutan  

(pemakaian energi terbarukan, pengelolaan  

air, dan kualitas lingkungan) lebih baik

Untuk mendukung hal tersebut:
• Peningkatan kemudahan berbisnis dan FDI

• Industri dan pengolahan SDA yang bernilai  

tambah

• Ekonomi kreatif yang lebih kuat dan  

pariwisata yang bertumbuh

Sumber: Bappenas, analisa Kearney

• Demokrasi, birokrasi, pemerintahan,  

penegakan hukum, pencegahan korupsi,  

ketahanan, dan keamanan nasional

• Distribusi kesejahteraan dan pembangunan  

yang merata

99
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Elemen-elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju antara lain adalah,  

tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan

Tingginya

angka

partisipasi

siswa

• Kesadaran/Persepsi

• Akses
• Keterjangkauan

• Tekanan eksternal

Distribusi

kualitas

pendidikan

yang

merata dan

inklusif

Masyarakat maju  

yang kompeten  

dan sejahtera

Hasil

pembelajaran

yang

berkualitas

1

2

3

Sumber: analisa Kearney

Belajar  

Sepanjang  

Hayat

• Formal

• Informal

• Nonformal

• Kurikulum dan program

• Pola pikir dan ‘agensiswa’
• Infrastruktur

• Pedagogi

• Penilaian
• Ekosistem

• Geografis

• Budaya dan/atau sosioekonomi
• Infrastruktur

• Pemerintahan

• Pembiayaan

11



Semakin banyak anak melanjutkan sampai jenjang sekolah menengah

Perkembangan keberlanjutan pendidikan anak usia 16-18 tahun dari tahun 1995 s/d 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12Sumber: Kemdikbud 12



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13
Sumber: analisa Kearney

Akses pendidikan bagi keluarga miskin membaik…

Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun

13



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Konsisten  

sebagai salah  

satu negara  

dengan  

peringkat  

hasil PISA  

terendah

• Skor PISA  

yang stagnan  

dalam 10-15  

tahun terakhir

• Namun  

demikian,  

selisih skor  

dengan rata-

rata skor  

OECD sudah  

sedikit  

meningkat

Skor PISA dan Peringkat (#; 2000-2018)

2 Tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah

Hasil PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar  

dan menengah

1995 2000 2005 2010 2015 2020

525

475

425

375

+122+129

Membaca

+139 +115

500

450

400

Matematika350

Sains

1995 2000 2005 2010 2015 2020

450

400

1995 2000 2005 2010 2015 2020

500

+101 +93

OECD Indonesia

2018 Peringkat: 72 dari 77

2018 Peringkat: 72 dari 78

2018 Peringkat: 70 dari 78

70% siswa beradadi  

bawah kompetensi  

minimum

71% siswa berada  

di bawah kompetensi  

minimum

60% siswa beradadi  

bawah kompetensi  

minimum

Perundungan
(% siswa; 2018)

Pola pikir untuk  

berkembang
(% siswa; 2018)

29%

63%

41%

23%

Siswa dengan pola pikir berkembang  

memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam  
membaca1, mengekspresikan ketakutan  

terhadap kegagalan yang lebih rendah,  

lebih termotivasi dan ambisius, menjadikan  
pendidikan sebagai hal yang penting

1. Setelah memperhitungkan profil sosio-ekonomi siswa dan sekolah  
Sumber: OECD/ PISA, Kearney

41% siswa Indonesia dilaporkan  

mengalami perundungan beberapa  

kali dalam sebulan (vs. 23% rata-rata  

OECD)

Hanya 29% siswa Indonesia setuju  

bahwa ‘kepandaian adalah sesuatu  

yang bisa berubah banyak’ (vs. 63%  

rata-rata OECD)

Siswa yang sering mengalami  

perundungan memiliki skor 21 poin lebih  
rendah dalam membaca1, merasa sedih,  

ketakutan, dan kurang puas dengan  

hidupnya. Mereka juga memiliki  
kecenderungan membolos sekolah

14



Kementerian Pendidikan dan KebudayaanSumber: Kemdikbud

15

Gains of 9th graders are larger than 10th graders. 

Larger gains are observed on wealthier students on 9th grades.

300
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-4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

PISA RESULTS BY GRADE, PISA YEAR 

AND SOCIOECONOMIC CONDITIONS

10th grade - 2003

10th grade - 2015

9th grade - 2015

9th grade - 2003

Perbedaan skor PISA yang nyata antara siswa kelas 9 dan siswa
kelas 10
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Kementerian Pendidikan dan KebudayaanSumber: Kemdikbud

Skor rata-rata 

provinsi terbaik

bahkan lebih tinggi

daripada skor siswa

klaster terbaik di 10 
provinsi

Hasil UN menunjukkan ketimpangan kualitas hasil belajar siswa antar

propinsi… 

16



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber: Kemendikbud, analisa Kearney

3

Ketimpangan kualitas terlihat antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di

Indonesia
Persebaran Skor AKSI
(2019)

Bali Nusra

• I 46,5

• M 3,8

• S 41,2

-11%

-12%

-9%

Sumatra

• I 48,0 -8% • Matematika (M) 39,5 -8%

• M 39,2 -9% • IPA (S) 43,0 -5%

• S 42,5 -6%

Sulawesi

• I 46,4 -11%

• M 37,7 -12% Papua dan Maluku

• S 41,3 -9%

Kalimantan

• B. Indonesia (I) 49,0 -6%

• I 46,7

• M 36,9

• S 40,9

-11%

-14%

-10%

DKI Jakarta &  

DI Yogyakarta

• I 52,3 • I 50,2 -5%

• M 4,1 • M 41,2 -5%

• S 45,4 • S 44,0 -4%

Jawa (non-DKI dan DIY)

Legenda: xx Skor AKSI (SMP) xx % perbedaan rata-rata skor AKSI antara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

17
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766
824 810 640

6.920
6.438

1.018

509

5.360

3.752

5.914
6.376 6.276 6.346

3.243

5.148

1.016

5.452 5.536 5.798 5.902

Hanya 3% dari semua kalimat  

yang diucapkan oleh guru yang  

lebih dari 23 kata; jauh lebih  

rendah dari negara lain sebesar25-

41%

Pertanyaan guru cenderung  

dangkal karena ~90% jawaban  

siswa hanya satu kata dan jarang  

melibatkan kemampuan analisis  

tinggi (higher order thinking)

Indonesia Belanda Swiss Republik  

Ceko

Australia Amerika  

Serikat

Hong  

Kong

SMP

SMA

54,8%

62,3%

SD

58,6%

58,4%SMK

Rata-rata jumlah kata  
guru

Rata-rata jumlah kata  
siswa

Rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran  

berdurasi 50 menit
(# kata; 2011)

Rata-rata skor kompetensi guru

57 dari100

Skor Kompetensi Guru (UKG)
(% dari 100; 2019)

Sumber: Kemendikbud, Video Study TIMSS Bank Dunia, analisa Kearney

Kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar2 A

Kemampuan guru-guru di Indonesia masih belum sebaik standar yang  

diharapkan

18
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Kementerian Pendidikan dan KebudayaanSumber: June Kaminski

Open Q: What drives learning?

20
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KD kelas 7: menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negative) dan 
pecahan (biasa, campuran, decimal, persen) 

Ilustrasi: Tipikal soal test matematika SMP…

21



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23

KD kelas 7: menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negative) dan pecahan
(biasa, campuran, decimal, persen) 

Arti 50%+20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga barang, kemudian
menambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah diskon pertama.

Misal harga barang Rp100.000,00 maka :
(1) harga sesudah diskon 50% adalah

Rp100.000 –Rp50.000,00= Rp50.000,00 
(2) Harga sesudah diskon tambahan 20% adalah

Rp50.000,00-Rp10.000,00 = Rp40.000,00

1. Jika ibu membeli tas seharga Rp200.000,00 dan mendapatkan diskon 50%+20%, berapakah harga yang harus
dibayarkan?

Tentukanlah benar atau salah pernyatan berikut:
a. Besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B (B/S)
b. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko B (B/S)

Promosi Toko A Promosi Toko B

2.

Ilustrasi: Soal test yang lebih mendorong siswa bernalar…

22
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23

Hasil asesmen harus dimanfaatkan menjadi sumber umpan balik untuk perbaikan
pembelajaran

Umpan balik memiliki

dampak terbesar

terhadap hasil

belajar siswa, 

dengan biaya yang 
relatif kecil. 



Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai  

dampak pembelajaran jarak jauh.

Kondisi keluarga siswa
Memberikan remedial atau pelajaran tambahan untuk

peserta didik yang paling tertinggal

Tujuan asesmen non-kognitif Tujuan asesmen kognitif

Identifikasi capaian kompetensi peserta didik

Hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi

pembelajaran

Kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa

Aktivitas selama belajar dari rumah

Non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan  

kondisi emosional anak.

Kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian  

pembelajaran anak.

Asesmen diagnostik untuk setiap siswa semakin urgent pada masa pandemi...



Bahan Asesmen diagnostik yang tersedia

Contoh soal-soal diagnostic disertai dengan pembahasan serta tindak lanjut pembelajaran
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/modul-asesmen-diagnosis-diawal-pembelajaran/

Buku saku dan videografis cara menyusun asesmen diagnostic sederhana secara berkala
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/buku-saku-asesmen-kognitif-berkala/
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/asesmen-diagnosis-berkala/
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/pentingnya-asesmen-diagnosis-di-awal-pembelajaran/

AKSI sekolah SD, aplikasi berbasis android berisi soal literasi dan numerasi kelas 1 sampai kelas 6 
SD. Terdiri dari modul asesmen adaptif sebagai “rapid test” dan modul asesmen formatif
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tutorial-aplikasi-aksi-sd/

Asesmen mandiri melalui media game (untuk numerasi SD) serta
media membaca digital (untuk literasi membaca)
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tutorial-pemanfaatan-aplikasi-desatika/
http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/

25
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Standar internasional, adaptasi dari PISA dan TIMSS

Mengukur literasi membaca dan numerasi, dua kemampuan  

bernalar yang fundamental

Dilakukan di semua sekolah, pada sampel siswa kelas 5, 8, 11

Asesmen nasional tiap tahun untuk mengukur kinerja sekolah  

dan dinas

Hasil untuk evaluasi kebijakan serta intervensi bantuan, bukan  

memberi peringkat (ranking) siswa

Konsisten dengan asesmen kelas yang bisa digunakan guru  

secara mandiri

Sinyal kuat pada guru dan sekolah untuk fokus  

pada kemampuan bernalar di semua mata  

pelajaran

Siswa dan guru menjadi familiar dengan  

model soal berstandar internasional seperti  

PISA dan TIMSS

Tidak memberi tekanan pada siswa dan guru  

untuk berbuat curang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Asesmen Kompetensi Minimum mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi &

numerasi siswa, kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS

Karakteristik AKM: Implikasi:

Sumber: Kemendikbud 26



Survei Karakter

(untuk siswa)

● Tujuan pendidikan melingkupi tumbuh kembang siswa  

secara holistik, tidak hanya kompetensi kognitif

● Survei Karakter melengkapi AKM untuk mengukur hasil  

belajar siswa yang bersifat afektif dan motivasional

● Mengacu pada Profil Pelajar Pancasila, misalnya:

○ Penghargaan akan perbedaan

○ Keterampilan kolaborasi

○ Minat dan kepedulian pada isu-isu sosial

○ Disposisi dan kebiasaan belajar secara mandiri

● Survei ini juga akan mengukur perilaku negatif, seperti:

Survei Lingkungan Belajar

(untuk guru dan kepala sekolah)

● Survei Lingkungan Belajar mengukur kualitas iklim kelas

dan sekolah yang mendukung kegiatan belajar

● Survei ini dilakukan pada siswa, guru, dan kepala sekolah

● Lingkungan sekolah harus bebas dari hal-hal yang  

mengancam keamanan psikologis yang menjadi prasyarat  

utama proses belajar siswa

● Juga mengukur faktor-faktor guru dan kepala sekolah yang  

menentukan kualitas hasil belajar:

Praktik  

pengajaran guru

Kepemimpinan  

instruksional  

kepala sekolah

Kesejahteraan  

(well-being) guru  

dan kepala sekolah

Intoleransi /  

radikalisme

Kekerasan  

seksual

Perundungan

(Bullying)

Survei Karakter dan Lingkungan Belajar mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk
mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik

Sumber: Kemendikbud 27
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Numerasi

Contoh soal AKM yang menguji kemampuan bernalar: Numerasi4

Sumber: Kemendikbud 28
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Contoh soal AKM yang menguji kemampuan bernalar: Literasi4

Sumber: Kemendikbud
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Pertanyaan Jawaban

Literasi
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Sumber: Kemendikbud

0

Pertanyaan Jawaban

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan
bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak.
Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita
dapat memajukankesempurnaan hidup anak-anak
kita”.

Ki Hajar Dewantara

Hakekat pendidikan
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Terima kasih
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