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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) PENDATAAN 
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PROFIL SEKOLAH 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan data PTK merupakan hal yang sangat sangat mendesak bila 
dikaitkan dengan kepentingan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2005 untuk 
mendapatkan data yang valid. Namun, pengalaman sejarah pendataan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) menunjukkan betapa sulit dan 
lambannya penjaringan data PTK. Kesulitan dalam menjaring data tidak saja 
karena PTK kurang memahami  pentingnya data, akan tetapi sistem otonomi 
daerah maupun otonomi pendidikan belum berjalan dengan baik dan masih 
memerlukan waktu untuk menjadikan data PTK menjadi sesuatu yang 
penting, karena perencanaan tanpa data adalah pemborosan biaya.  

Perjalanan pendataan PTK, sebelum tahun 2002 telah dirintis melalui SIM 
Guru yang hasilnya belum pernah tuntas dan data yang muncul sangat 
bervariasi antara satu unit dengan unit lainnya, sehingga menimbulkan 
keraguan bagi para pengguna data PTK baik untuk perencanaan maupun 
untuk kepentingan studi. Mulai tahun 2004 SIM Guru berganti perangkat 
lunak menjadi SIM PTK, sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan data 
PTK (khusus guru) sebanyak 2.783.321 guru walaupun kita yakini bahwa data 
tersebut masih perlu divalidasi, akan tetapi data tersebut menjadi 
kesepakatan yang digunakan di lingkungan Depdiknas. 

Pada akhir tahun 2006 melalui APBN-P dirintis SIM-NUPTK (Nomor Unik 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang merupakan pengembangan dari 
SIM-PTK sebagai upaya peningkatan akurasi, cermat dan sistimatis data PTK 
untuk mengantisipasi adanya duplikasi data. Perjalanan awal terasa sangat 
lamban, karena pihak-pihak yang terkait kurang memahami, bahkan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Provinsi merasa data PTK bukan 
menjadi kebutuhan. Dengan menggunakan strategi yang dihubungkan 
dengan persyaratan dalam uji sertifikasi maupun penyaluran tunjangan guru, 
hal tersebut telah memaksa PTK berupaya mendapatkan NUPTK karena 
menjadi salah satu persyaratan wajib bagi mereka yang akan ikut uji 
sertifikasi maupun penerimaan tunjangan guru. 

Amanat UU No. 14 Tahun 2005 meyatakan tentang peningkatan kualifikasi 
guru yang belum memperoleh jenjang S1/D4 harus menempuh kualifikasi 
S1/D4, sertifikasi pendidik, kesejahteraan guru yang meliputi: tunjangan 
fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan maslahat tambahan 
lainnya, memerlukan dukungan data yang akan dipergunakan sebagai dasar 
perencanaan dan pengendalian program. Data profil sekolah dan PTK 
(Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan komponen utama dalam 
penetapan sasaran peningkatan kualifikasi, uji sertifikasi dan tunjangan bagi 
guru. 

Khusus untuk pelaksanaan tunjangan diperlukan data pengendali yang 
komprehensif sehingga dapat mengontrol seorang guru tidak akan menerima 
tunjangan kesejahteraan yang rangkap. Kenaikan gaji berkala maupun 
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kesetaraan gaji pokok guru Non PNS akan menjadi penting karena 
penerimaan tunjangan profesi dan tunjangan khusus ditentukan oleh besaran 
kesetaraan gaji pokoknya. Dengan demikian pengelolaan data kesetaraan 
gaji pokok bagi guru Non PNS perlu dikelola dalam satu sistem yang 
terintegrasi dan komprehensif. Untuk mengantisipasi pelaksanaan uji 
sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru diperlukan software yang mampu 
medeteksi duplikasi maupun penyimpangan lainnya. 

Disamping data PTK, data sekolah juga sangat penting karena berdasarkan 
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disediakan 
data kinerja 8 standar untuk setiap satuan pendidikan. Dari data tersebut 
akan dapat diidentifikasi seberapa tingkat mutu suatu sekolah dengan melihat 
data kinerja pada 8 standar nasional pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan Provinsi wajib memiliki data kinerja 8 standar nasional pendidikan 
untuk setiap satuan pendidikan, sehingga LPMP akan mampu berfungsi 
sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi. 

Dengan memperhatikan dasar pemikiran seperti yang diuraikan di atas maka 
kehadiran sistem informasi manajemen nomor unik pendidik dan tenaga 
kependidikan (SimNUPTK) akan sangat membantu kelancaran program 
implementasi UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005. Sehingga 
untuk mendukung keberhasilan SimNUPTK perlu disusun prosedur 
operasional standar atau standard operasional prosedure (SOP) pendataan 
NUPTK. 

 

 

II. TUJUAN PENYUSUNAN 

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendataan SIM 
NUPTK sebagai berikut: 

1. Menjadi pedoman bagi PTK dalam pengisian format pendataan sehingga 
pengisian format menjadi jelas dan menghasilkan data yang lengkap dan 
akurat. 

2. Memberikan pedoman kepada pelaksana pendataan PTK baik di tingkat 
pusat maupun daerah sehingga memiliki pemahaman dan persepsi yang 
sama. 

3. Menjelaskan tahapan pendataan PTK mulai dari pengisian format sampai 
pada penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(NUPTK). 

4. Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam 
pendataan NUPTK atas tanggung jawab, peran dan fungsinya. 

5. Memberikan gambaran tentang strategi penjaringan data PTK dan profil 
sekolah baik secara off-line maupun secara on-line (berbasis web). 

6. Menjelaskan kepada satuan unit kerja maupun PTK bagaimana strategi 
atau cara mengakses data SIM NUPTK secara online melalui website 
yang disediakan khusus untuk data PTK, profil sekolah serta NUPTK. 
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III. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur pendataan SIM NUPTK 
meliputi: 

1. Tahapan penjaringan data PTK dan profil sekolah secara manual (hard 
copy maupun softcopy) sampai proses pemberian Nomor Unik PTK 
(NUPTK). 

2. Pembagian tugas dan tanggungjawab setiap satuan unit kerja mulai dari 
pelaksanaan proses penjaringan data sampai penerbitan NUPTK, seperti 
yang dijelaskan melalui diagram alur pendataan NUPTK. 

3. Penyajian data PTK (NUPTK) dan data sekolah sebagai informasi data 
yang akurat dan dipercaya sebagai acuan semua pihak sebagai bahan 
penentu kebijakan. 

4. Tahapan kewenangan pengelola data PTK pada setiap tahapan dalam 
melakukan entry data, verifikasi maupun validasi sehingga menghasilkan 
data yang akurat, mutakhir dan dapat dipercaya. 

 

IV. VARIABEL DATA 

Untuk menghasilkan data yang mampu mengakomodasi beberapa 
kepentingan, maka variabel data yang diinput harus sesuai dengan variabel 
yang diharapkan oleh para pengguna data tersebut. Data yang akan diinput 
adalah variabel data satuan pendidikan dan variabel data PTK. 

Untuk kepentingan pembinaan PTK, maka biodata PTK yang lengkap akan 
memberikan informasi yang akurat dalam upaya penyusunan program 
peningkatan mutu PTK. Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan maka 
data kinerja satuan pendidikan dalam 8 standar nasional pendidikan sesuai 
PP No. 19 Tahun 2005 akan dapat memberikan informasi yang tepat dalam 
rangka merumuskan program penjaminan mutu pendidikan. 

Variabel data PTK dan variabel data satuan pendidikan akan saling 
melengkapi sehingga mampu menyajikan data untuk manajemen mutu PTK 
yang meliputi: rekrutmen, seleksi, penempatan, pemindahan, pembinaan, 
karir dan promosi,  kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan. 

 

A. Variabel Data Sekolah 

Kab/Kota; 
Provinsi;  
1. Nama Sekolah/Madrasah/Lembaga: Jenis 
2. NSS/Nomor Registrasi, NPSN: 
3. Nama Pimpinan (Nama Kepala Sekolah) 
4. Tanggal Pendirian: � sekolah 
5. Akreditasi 
6. Status sekolah/madrasah 
7. Tingkat Sekolah 
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8. Kelompok SMK: � Bidang Keahlian 
9. Jumlah Pendidik/Guru 
10. Jumlah Tenaga Kependidikan 
11. Jumlah Rombongan Belajar dan Siswa 
12. Alamat: Jalan, Kelurahan/Desa, Kecamatan 
13. Hasil ujian rerata UAN yang dicapai sekolah (lima tahun terakhir) 
14. Kinerja 8 standar nasional (skor 8 standar � SNP). 
15. Kondisi geografis: (perkotaan, pedesaan, terpencil, masyarakat adat 

terpencil, perbatasan) 
16. Nomor Telepon 
17. Nomor Fax 
18. Email 
19. Website 

 
Untuk Sekolah Swasta 

a. Nama Yayasan 
b. Alamat Yayasan 
c. Kelompok Yayasan 

 
Khusus Lembaga Pendidikan Non Formal 

d. Bidang Pendidikan 
e. Jumlah Pendidik 
f. Jumlah Murid 

B. Variabel Data PTK 

Kelurahan/Desa/Kecamatan: 
Kab/Kota; 
Provinsi; 
1. Nama lengkap 
2. Jenis kelamin 
3. Gelar formal 
4. Nomor Induk Pegawai atau sejenisnya NIP/NIGB/NIY/NIK/NIGK 
5. Tempat dan tanggal/bulan/tahun lahir 
6. Nomor KTP 
7. Agama 
8. Status Kawin 
9. Status Kepegawaian 
10. Tmt menjadi PNS 
11. Pangkat/Golongan terakhir 
12. Tmt golongan terakhir 
13. Tmt sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan 
14. Tugas Pokok Fungsional:   

a. Mata Pelajaran/Guru Kelas yang diampu dan jumlah jam per 
minggu, 

b. Mata Pelajaran lain dan jumlah jam per minggu 
c. Tmt bertugas di sekolah ini (tgl/bln/tahun) 

15. Keluarga: 
a. Nama Ibu Kandung 
b. Nama Suami/Istri. Pekerjaan Suami/Istri 
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c. Anak (status anak, tempat lahir, tgl/bln/thn lahir, jenjang sekolah 
dan tahun masuk sekolah 

16. Alamat rumah: RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, 
Provinsi 

17. No. telepon rumah 
18. Mengajar di sekolah lain 
19. Uji Sertifikasi Guru: skor protofolio, skor PLPG dan Nilai IP Pendidikan 

Profesi, Nomor Registrasi Sertifikasi 
20. Informasi tunjangan yang diterima 
21. No. Rekening dan Bank 
22. Pengisian khusus untuk Tenaga Kependidikan 

a. Jabatan pokok fungsional Tendik 
b. Tmt di sekolah/instansi/lembaga 
c. Tmt sebagai Tenaga Kependidikan 
d. Jabatan fungsional untuk Pengawas 

23. Riwayat pendidikan formal 
24. Riwayat mengajar sebelumnya 
25. Riwayat pekerjaan sebelumnya (Non Guru) 
26. Penataran/Diklat  
27. Organisasi Profesi: (KKG/MGMP, Organisasi Profesi atau sejenisnya) 
28. Penghargaan 
29. Kesejahteraan dan Perlindungan 
30. Beasiswa 
31. Penulisan buku dan karya tulis 
32. Workshop, seminar, lokakarya, studi banding 
33. Lain-lain (catatan) 
 

Pada prinsipnya pendataan dilakukan untuk menjaring data PTK, data 
sekolah atau lembaga pendidikan, sehingga variabel PTK maupun 
sekolah/lembaga pendidikan disusun sesuai dengan urutan pentingnya 
informasi yang diperlukan dan sederhana.  

 

V. PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN (PTK DAN SEKOLAH) 

Untuk memahami pedoman ini perlu melihat format instrumen pendataan 
seperti yang terlampir (dalam SOP ini): 

 

 

A. Pedoman Pengisian Data Sekolah/Madrasah 

Pengisian Kab/Kota, Provinsi  

Tanggal pengisian � tgl (2 digit)  – bulan (2 digit) – tahun (4 digit) 

IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH/INSTANSI. 

a. Nama Sekolah/Madrasah/Instansi diisi dengan nama 
sekolah/madrasah dengan singkatan dan nama berikutnya  seperti 
TK Pertiwi, SD N 5 Cijerah, SMP N 4, SMA Pasundan 3, MA N 1, 
MTs Maarif 2,  dan lain-lain. 
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Contoh Sekolah Negeri : 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Purwakarta 

M A  N  1  P U R W A K A R T A 

 

          Jenjang Pendidikan 

          Spasi 

          Status Sekolah 

          No sekolah 

          Nama Sekolah 

Contoh Sekolah Swasta : 

SMA Pasundan 3 

S M A  P A S U N D A N  3  

 

          Jenjang Pendidikan 

          Spasi 

          Nama sekolah 

                                           No Sekolah 

 

b. NSS/Nomor Registrasi: diisi dengan nomor sesuai dengan SK 
penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.  
NPSN: diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan dengan SK 
penetapan oleh Depdiknas. 

c. Nama Pimpinan: Diisi nama Kepala Sekolah pada saat pengisian 
instrumen. 

d. Tanggal Pendirian: diisi dengan SK Pendirian sekolah berdasarkan 
SK penetapan oleh lembaga yang berwenang, tanggal (2 digit), bulan 
(2 digit) dan tahun (4 digit). 

e. Status kepemilikan/sekolah: Diisi dengan angka sesuai dengan 
pilihan yang tersedia. 

f. Akreditasi: Diisi dengan hasil akreditasi yang ditetapkan oleh Badan 
Akreditasi Daerah atau Nasional (BAD/BAN). 

g. Hasil ujian rerata UAN dan nilai UAN dari mata pelajaran yang 
diajarkan (5 tahun terakhir). 

Kode diisi sesuai dengan kode mata pelajaran yang tertera di atas. 
Tahun diisi 5 tahun terakhir dan dimulai tahun terkini ke terlama 
secara berurutan. 
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Khusus Sekolah Swasta 

Nama Yayasan: Diisi dengan nama yayasan pendiri secara lengkap 
sesuai dengan akta pendirian yayasan. 

Alamat Yayasan: Diisi alamat surat secara lengkap dengan kode 
pos. 

Kelompok Yayasan: Diisi dengan angka (2 digit) sesuai pilihan yang 
tersedia, isi pada kolom kosong yang tersedia. 

Lembaga Pembina Yayasan: Diisi dengan lembaga induknya seperti: 
Lembaga Pendidikan Maarif, MPK Maranata dan lain-lain. 

h. Status Sekolah/Madrasah: Diisi dengan angka 1 atau 2 sesuai 
dengan statusnya. 

i. Tingkat Sekolah: Diisi dengan angka (2 digit) sesuai dengan pilihan 
yang tersedia. 

j. Kelompok SMK: Hanya untuk SMK dan diisi dengan kelompok 
rumpun kejuruan yang tersedia atau lainnya. 

k. Jumlah Guru: Diisi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah 
tersebut. 

l. Jumlah Tenaga Kependidikan: Diisi dengan jumlah tenaga 
kependidikan yang bekerja di sekolah, seperti TU/administrasi, 
pustakawan, laboran, teknisi, pranata komputer, dan lain-lain. 

m. Jumlah Rombongan Belajar: Diisi dengan angka yang menunjukkan 
jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa sesuai dengan tingkat 
pendidikan yang ada di sekolah/madrasah tersebut pada kolom yang 
tersedia. 

n. Bidang Pendidikan: Diisi dengan bidang studi yang dilaksanakan 

o. Jumlah Pendidik: Diisi dengan jumlah pengajar pada lembaga 
tersebut 

p. Jumlah siswa: Diisi dengan jumlah peserta didik yang terdaftar. 

q. Khusus untuk Instansi Dinas Pendidikan Kab/Kota: Jumlah 
KKG/MGMP, KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS yang aktif di daerah 
tersebut 

r. Alamat: Diisi dengan lengkap untuk alamat surat menyurat, jalan dan 
nomor  alamat, kelurahan/desa, kode pos (harus diisi), kecamatan. 

s. Nomor Telepon: Diisi kode area dan nomor telepon (PTSN). 

t. Nomor Fax: Diisi dengan kode area dan nomor faxsimile. 

u. Alamat email: Diisi alamat email sekolah yang aktif. 

v. Website http:// Diisi dengan nama website sekolah. 
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B. Pedoman Pengisian Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

1. Identitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pengisian Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi (di isi 
sesuai lokasi sekolah / bukan lokasi tempat tinggal PTK). 

Semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengisi item a sampai n 
secara lengkap, kecuali untuk Non PNS tidak perlu mengisi item j, k 
dan l. Jika anda Pendidik/Guru mengisi n1, n2 dan n3. 

Jika Anda sebagai Tenaga Kependidikan (Non Guru) harus mengisi 
item o. Jika Anda PTK – PNF harus mengisi item p. 

Untuk item q dan r, semuanya harus mengisi. 

a. Nama sekolah/madrasah/ instansi: diisi lengkap, nama 
sekolah/madrasah/instansi satuan administrasi pangkal dimana 
PTK tersebut bekerja. Nama Format penulisan nama sekolah : 

Sekolah Negeri : 

SD Negeri 1 Denpasar 

S D  N  1  D E N P A S A R 

 

Jenjang Pendidikan 

Spasi 

Status Sekolah 

No sekolah 

Nama Sekolah 

Sekolah Swasta : 

SD 1 Taman Siswa 

S D  1  T A M A N  S I S W A 

 

Jenjang Pendidikan 

Spasi 

No sekolah 

Nama Sekolah 

b. Nama lengkap: Diisi lengkap hanya nama saja tanpa gelar atau 
sesuai dengan SK pengangkatan menjadi PTK, status sosial 
seperti haji atau hajjah tidak perlu dituliskan. 

c. Jenis kelamin: lingkari L (laki2) atau P (Perempuan). 

d. Gelar akademik: gelar pendidikan formal, baik di depan atau di 
belakang. 
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e. NIP/NIGB/NIK/NIY/NIGK: Diisi sesuai dengan nomor identifikasi 
yang diberikan oleh lembaga resmi dalam hal ini Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 

f. Tempat, tanggal lahir: Diisi dengan tempat kelahiran sesuai dengan 
SK pengangkatan atau ijazah pendidikan terakhir. Tanggal lahir 
diisi lengkap dengan angka: tgl (2 digit)  – bulan (2 digit) – tahun (4 
digit). 

g. Nomor KTP: Diisi sesuai dengan KTP yang masih berlaku tanpa 
titik(.) atau garis miring (/), contoh no KTP: 09.5205.220286/0934 
ditulis 0952052202860934.  

h. Agama: Diisi sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. 

i. Status kawin: Diisi angka sesuai pilihan. 

j. TMT PNS: Diisi hanya oleh guru yang berstatus CPNS atua PNS 
sesuai dengan SK Pengangkatan (tanggal 2 digit, bulan 2 digit, 
tahun 4 digit), untuk Non PNS tidak perlu mengisi. 

k. Pangkat/golongan: Diisi sesuai dengan angka yang tepat, sesuai 
pangkat/golongan terakhir, untuk Non PNS tidak perlu mengisi. 

l. TMT Golongan: Diisi tgl (2 digit) – bulan (2 digit) – tahun (4 digit) 
sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat yang terakhir, untuk Non PNS 
tidak perlu mengisi. 

m. TMT sebagai Pendidik atau Tendik: PNS maupun Non PNS harus 
mengisi tgl (2 digit) – bulan (2 digit) – tahun (4 digit) sesuai dengan 
SK Penetapan pertama kali sebagai Pendidik atau Tenaga 
Kependidikan. 

n. Tugas Pokok: PNS maupun Non PNS harus mengisi dengan angka 
(1, 2 atau 3) dipilih dari angka yang menunjukkan tugasnya sesuai 
dengan SK penetapan tugasnya atau jabatan fungsionalnya, baik 
pendidik/guru, tendik dan PTK-PNF. 

Status kepegawaiannya: Diisi dengan angka yang tepat sesuai 
dengan pilihan yang tersedia, seperti: 1 �PNS, 3 �PNS Depag, 5 
� GTT, dan lain-lain. 

n.1. Mata pelajaran: Diisi sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan dengan jumlah jam pelajaran per minggunya (sesuai 
dengan latar belakang pendidikannya atau sesuai dengan 
sertifikasi yang diperoleh). 

n.2. Mata pelajaran lain: Diisi mata pelajaran di luar kompetensinya 
atau serumpun dengan latar belakang pendidikan dan 
merupakan mata pelajaran tambahan. 

n.3. TMT di sekolah ini: Diisi sejak kapan bertugas di sekolah induk, 
yaitu tanggal (2 digit), bulan (2 digit) dan tahun (4 digit). 

o. Jabatan pokok hanya untuk Tenaga Kependidikan Formal � Diisi 
oleh non Guru: Jabatan pokok diisi oleh angka yang tepat dengan 
jabatannya. TMT di sekolah ini: diisi tanggal (2 digit), bulan (2 digit) 
dan tahun (4 digit). TMT sebagai jabatan sekarang: diisi seuai 
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dengan SK Penetapannya tanggal (2 digit), bulan (2 digit) dan 
tahun (4 digit). 

p. Jabatan pokok hanya untuk PTK-PNF � Jabatan Pokok diisi angka 
yang tepat sesuai dengan jabatannya. Status diisi dengan angka 
yang tepat sesuai dengan status kepegawaiannya. Bidang yang 
diajarkan: diisi sesuai dengan nama bidang yang diajarkan. 

q. Alamat rumah: Diisi sesuai domisili, dijelaskan RT dan RW, 
kelurahan/desa dan kode pos, kecamatan, Kab/kota, provinsi. 

r. No Telepon Rumah: Diisi kalau ada � kode wilayah-nomor telepon 
rumah, kalau tidak ada beri tanda (--). No. HP: diisi nomor HP atas 
nama Anda, kalau tidak punya, beri tanda (--).  

2. Mengajar Di Sekolah Lain Saat Ini (Khusus Guru) 

Diisi jika mengajar di sekolah lain dengan mengisi nama sekolah, 
TMT diisi sejak kapan dengan format tanggal (2 digit), bulan (2 digit) 
dan tahun (4 digit), jumlah jam pelajaran yang diambil per minggu. 

3. Riwayat Pendidikan Formal (Diisi Oleh Semua PTK) 

Diisi riwayat pendidikan mulai dari SD sampai pendidikan yang 
terakhir, dengan nama sekolah, fakultas, jurusan, pilih 00 atau 01, 
tahun masuk dan tahun lulus. 

4. Riwayat Pendidikan  Non Formal 

Diisi pengalaman pernah mengikuti kursus ditulis nama lembaga, 
bidang studi/kursus, tingkat kursus, tahun masuk dan tahun lulus. 

5. Riwayat Mengajar Sebelumnya 

Diisi nama sekolah yang pernah PTK mengajar, masa tugas dari 
tahun sampai tahun, mata pelajaran yang diajarkan dan jam pelajaran 
per minggu. 

6. Riwayat Pekerjaan  (Non Guru) 
Diisi riwayat nama instansi tempat bekerja, tahun masa tugas, 
pekerjaan atau nama jabatan serta status masih aktif atau tidak.   

7. Keluarga 
a. Nama Ibu Kandung: Diisi Nama Ibu Kandung (walaupun sudah 

meninggal).  
b. Nama Suami/Istri : Diisi nama suami/istri  PTK 
c. Pekerjaan: Diisi pekerjaan suami/istri sekarang, Status 

Kepegawaiannya pilih PNS atau Non PNS, Jika PNS tuliskan NIP. 
d. Anak: Diisi hanya anak yang masih sekolah: Diisi nama lengkap, 

tempat lahir,  tgl/bulan/tahun lahir, jenis sekolah, tahun masuk 
sekolah. 

8. Karya Tulis 

Diisi judul karya tulisnya, tahun pembuatan, tingkat publikasi 
nasional/regional/lokal. 

9. Peningkatan Profesi (KKG, MGMP, KKKS, KKPS, Organisasi Profesi) 

Diisi dengan nama organisasi, aktivitasnya dan tahun kegiatan. 



 11 

10. Penghargaan (Contoh: Satya Lencana) 

Diisi jenis penghargaan, tahun menerima, lembaga pemberi, tingkat 
diisi internasional/nasional/provinsi/kabupaten. 

11. Kesejahteraan dan Perlindungan (Contoh: Asuransi) 

Diisi jenis kesejahteraan atau perlindungan, penyelenggaranya baik 
negeri ataupun swasta, dari tahun sampai tahun kapan, status 
sekarang masih menerima atau tidak. 

12. Beasiswa 

Diisi jenis beasiswa yang diterima, penyelenggaran beasiswa, dari 
tahun sampai tahun kapan, sekarang masih menerima atau tidak. 

13. Uji Sertifikasi 

− Uji pertama: dilaksanakan kapan tgl/bulan/tahun, oleh LPTK 
penyelenggara mana, lulus atau tidak (jenis kelulusan : lulus 
langsung memperoleh sertifikat, lulus melengkapi administrasi, 
lulus melengkapi portofolio, lulus melalui PLPG), nilainya 
pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional berapa. 
Tambahkan field jalur sertifikasi (penilaian portofolio, jalur 
pendidikan profesi), no peserta sertifikasi, nomor registrasi guru 
dan nilai total.  

− Uji kedua: hanya diisi bagi yang tidak lulus pertama. 

− Uji ketiga : hanya diisi bagi yang tidak lulus kedua. 

14. Penulisan Buku 

Diisi judul buku yang ditulis, tahun penerbitan, nama penerbit 
(dibuktikan dengan bukunya). 

15. Workshop/Seminar/Lokakarya 

Diisi jenis workshop/seminar/lokakarya yang diikuti, tahun berapa, 
berperan sebagai apa, penyelenggaranya (dibuktikan dengan surat 
keterangan). 

16. Studi Banding 

Diisi jenis studi banding, nama institusi penyelenggaranya, tahun 
berapa, sumber dananya dan tujuannya kemana. 

17. Diklat /Penataran 

Diisi jenis diklat/penataran, berperan sebagai apa, tahun berapa, pola 
(jam), penyelenggarannya, tingkatan diklat/penataran yang diikuti 
berupa pemula, madya atau mahir, dan bidang apa baik untuk 
diklat/penataran di dalam negeri maupun luar negeri (dibuktikan 
dengan sertifikat diklat/penataran). 

18. Test Kebahasaan/Uji Sertifikasi (Contoh : TOEFL, TOEIC) 

Diisi nama test/uji, penyelenggaranya, tahun penyelenggaraan, skor 
hasil test/uji. 
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19. Hasil Ujian UAN dan Nilai Uan dari Mata Pelajaran Yang Diajarkan (3 
Tahun Terakhir). 

Diisi oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang di UAN kan 
selama 3 tahun terakhir. 

20. Informasi Tunjangan Yang Diterima Guru 

Jenis-jenis tunjangan berupa : 

− Tunjangan Profesi 

− Subsidi Tunjangan Fungsional 

− Subsidi Tunjangan Fungsional Non PNS 

− Tunjangan Khusus 

− Tunjangan KJM 

− Beasiswa Guru Berprestasi 

− Bantuan Pembangunan Rumah Dinas 

− Subsidi Pengawas Sekolah 

− Operasional Pengawas Sekolah 

− Tunjangan Peningkatan Mutu PAUD 

− Lainnya .... (silahkan diisi jika jenis tunjangan tidak ada pada data)  
Isilah penyelenggara tunjangan, sumber dana tunjangan berasal dari 
APBD atau APBN, Nominal tunjangan yang didapat, Periode berupa 
Per bulan, Per Semester, Per Tahun atau sekali bayar. Tempat 
Kab/Kota PTK menerima tunjangan dan tahun menerima tunjangan 
serta apakah masih mendapat tunjangan. 

21. Lain-Lain (Catatan) 

Diisi dengan catatan yang penting dan belum masuk dalam 
penjaringan tersebut di atas. 

 

C. Alur Pendataan 

Alur pendataan PTK maupun profil sekolah sudah disederhanakan 
sehingga proses pengisian tidak terlalu sulit untuk menghindari penulisan 
yang tidak seragam karena salah tafsir, atau kesalahan penulisan. 
penyederhanaan variabel juga untuk menghindari pertanyaan penting 
seperti: riwayat keluarga dan riwayat pendidikan.  

Pedoman pengisian instrumen penjaringan data PTK dan profil sekolah 
tergambar dalam Diagram 1: 

1. Penjaringan data diawali oleh diterimanya instrumen data PTK oleh 
setiap PTK, dan instrumen data sekolah oleh Kepala Sekolah. 
Selanjutnya instrumen yang telah dilengkapi oleh PTK dan profil 
sekolah oleh Kepala Sekolah dikirimkan ke Dinas kecamatan (UPTD) 
bagi PTK di Sekolah Dasar, selanjutnya UPTD meneruskan ke dinas 
pendidikan Kab/kota. Untuk PTK di Sekolah Menengah, instrumen 
yang sudah dilengkapi dikirimkan langsung ke Dinas Pendidikan 
Kab/Kota, untuk dilakukan entry data pada software SIM NUPTK.  
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2. Dinas Pendidikan Kab/Kota memastikan keseluruhan data masuk 
dalam SIM NUPTK sebelum disampaikan ke LPMP. Pengiriman ke 
LPMP sudah dalam bentuk softcopy sehingga penggabungan dapat 
dilakukan tanpa mengurangi kualitas data.  

3. Selanjutnya data dari seluruh LPMP dikirim ke Ditjen PMPTK untuk 
digabung menjadi data PTK secara nasional sebagai acuan semua 
pihak. Jika data yang masuk memenuhi persyaratan maka PTK 
tersebut akan mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK). 

Berikut diagram alur penjaringan data sekolah dan data PTK sampai ke 
pemberian nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 

 

 
DIAGRAM 1:  ALUR PENJARINGAN DATA PENDIDIK DAN TENAGA 
 KEPENDIDIKAN DAN PROFIL SEKOLAH 
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VI. VALIDASI DATA ATAU PEMUTAKHIRAN DATA. 

A. Validasi Secara Manual Atau Melalui Hardcopy. 

Keakuratan data menjadi sesuatu yang sangat penting, karena data yang 
akurat akan memberikan hasil dan dampak terhadap tujuan suatu 
program. Jika data yang digunakan tidak akurat dan tidak sesuai akan 
mengakibatkan kesalahan dalam proses pengambilan 
keputusan/kebijakan. Oleh karena itu pemutakhiran data sangat 
dibutuhkan demi mendapatkan data yang akurat. Pemutakhiran data dan 
kegiatan validasi maupun verifikasi untuk mendapatkan data yang benar 
perlu diatur dan dijadwalkan. Selain itu perlu adanya standar baku dalam 
memvalidasi data atau urutan/prosedur/item-item yang harus di validasi 
sehingga proses pemutakhiran tersebut mampu menghasilkan data yang 
benar-benar mutakhir dan akurat. 

Data yang perlu mendapatkan pemutakhiran adalah bio data dari data 
sekolah dan PTK yang mengalami perubahan saja. Untuk pemutakhiran 
data sekolah perlu dilakukan di setiap tahun ajaran baru terkait dengan 
jumlah siswa dan jumlah rombel serta jumlah guru bila ada mutasi atau 
guru baru. Pemutakhiran pada umumnya sudah dapat dilakukan pada 
bulan Juli dan Agustus. Untuk pemutakhiran data PTK, Variabel yang 
selalu mengalami perubahan adalah kenaikan pangkat/golongan, latar 
belakang pendidikan, status kepegawaian dan lain-lain. Berdasarkan 
kegiatan di lapangan perubahan PTK akan terjadi pada bulan April atau 
Oktober setiap tahun dimana PTK akan mengalami perubahan 
pangkat/golongan. Data utama lainnya adalah terkait dengan jumlah jam 
mengajar dan mata pelajaran yang diajarkan dan selalu terjadi di awal 
tahun ajaran baru yakni bulan Juli sampai Agustus setiap tahun, 
sedangkan perubahan lainnya dapat terjadi setiap saat seperti pada saat 
kenaikan berkala, kualifikasi, sertifikasi, pensiun, meninggal, mutasi dan 
lain-lain.  

Dengan pertimbangan tersebut maka kegiatan pemutakhiran/validasi 
data sekolah dan  PTK ditetapkan pada bulan Juli sampai Agustus 
setiap tahun. Untuk pemutakhiran data PTK perorangan dapat di 
lakukan setiap saat jika PTK mengalami perubahan data pribadinya, 
seperti peningkatan jenjang pendidikan, perubahan pangkat/golongan, 
perubahan status menjadi pns, meninggal, pensiun, dan lain-lain.  

 

 

A.1. Pemutakhiran data sekolah. 

Untuk pemutakhiran data sekolah sesuai dengan jadwal kegiatan 
tahunan sekolah, maka pemutakhiran data sekolah akan dilakukan pada 
bulan Juli setiap tahun oleh masing-masing sekolah, karena data 
sekolah setiap tahun ajaran akan selalu berubah sejalan dengan 
perubahan siswa yang lulus dan penerimaan siswa baru. Disamping itu 
penugasan mutasi guru biasanya akan terjadi pada setiap tahun ajaran 
baru. Atas dasar tersebut tahapan pemutakhiran data sekolah, dilakukan 
dengan: 
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1. Pemutakhiran atau pengisian profil sekolah baru, dilakukan setelah 
penerimaan siswa baru dan pembagian beban kerja guru. 

2. Pemutakhiran data mengakomodasi perubahan jumlah siswa per 
tingkat pendidikan, perubahan jumlah guru bila ada mutasi, pensiun, 
meninggal dunia atau penerimaan guru baru. 

3. Pemutakhiran data dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota pada 
periode yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Agustus setiap 
tahun. 

4. Dinas Pendidikan Kab/Kota menghimpun dan menggabungkan 
seluruh data pemutakhiran sekolah ke dalam sistem SIM NUPTK 
dengan memperhatikan beberapa hal penting pada data sekolah 
yang perlu divalidasi, antara lain: 

a. NSS: operator SIM NUPTK Dinas Pendidikan Kab/Kota terlebih 
dahulu memperbaiki NSS dari setiap data sekolah dengan cara 
mengganti NSS sekolah sebelum bulan Juli. Pola NSS yang baku 
harus diterapkan, utamanya pada 7 digit awal harus sesuai 
tingkat sekolah, status sekolah, propinsi dan kabupaten. Hal 
tersebut untuk menghindari tabrakan data jika data digabung di 
tingkat propinsi. 

b. NPSN: operator SIM NUPTK Dinas Pendidikan Kab/Kota 
mengisikan NPSN dari tiap sekolah sebelum bulan Juli karena 
berkas instrumen belum masuk dari tiap sekolah. 

c. Perubahan NSS dan NPSN harus diinformasikan kepada pihak 
sekolah pada periode bulan April – Juni, agar dapat masuk pada 
periode pemutakhiran data di sekolah. 

d. Keseluruhan data sekolah baik Nama Sekolah, Alamat Sekolah 
dan yang terpenting adalah data Jumlah Rombel dan Jumlah 
Siswanya dilakukan pada periode bulan Juli hingga Agustus.  

e. Dalam format tersebut diharapkan terlihat apakah jumlah guru di 
sekolah tersebut mencukupi atau tidak, dengan demikian 
pemutakhiran data tersebut akan sangat bermanfaat terhadap 
kebutuhan formasi guru di sekolah tersebut, atau di tingkat 
kecamatan dan sampai kebutuhan ditingkat Kab/kota. 

5. Penggabungan hasil pemutakhiran data sekolah dari Dinas 
Pendidikan Kab/Kota dikirimkan ke LPMP Provinsi bersama dengan 
hasil pemutakhiran data PTK dalam bentuk softcopy melalui media 
atau jaringan yang tersedia, dilaksanakan pada bulan September 
setiap tahun. 

6. Bulan Oktober merupakan tenggang waktu LPMP Provinsi untuk 
melakukan penggabungan data dari seluruh Dinas Pendidikan 
Kab/Kota. Pada periode bulan Nopember sampai Desember 
setiap tahun LPMP Provinsi sudah harus mengirimkan data 
gabungannya ke Ditjen PMPTK. 
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A.2. Pemutakhiran data PTK. 

Pemutakhiran data PTK meliputi:  

1. Mengambil data PTK terakhir yang sudah divalidasi dalam database 
SIM NUPTK di Dinas Kab/Kota.  

2. Bagi PTK lama atau baru sewaktu pemutakhiran instrumen wajib 
mengikuti Pedoman Pengisian Instrumen atau Standar Operasional 
Prosedur Penjaringan Data. Bagi PTK lama yang telah mendapat 
print out kondisi data terakhirnya tinggal merubah data yang 
mengalami perubahan saja, dengan cara  mencoret atau menambah 
tulisan dengan tinta merah yang artinya ada perubahan sesuai 
dengan yang ditulis. Proses legalisasi perubahan atau pengisian 
instrumen baru bagi PTK baru perlu mendapatkan persetujuan atau 
legalisasi dari Kepala Sekolah.  

3. Perubahan data PTK harus mendapatkan legalisasi dari Kepala 
Sekolah, kemudian diserahkan kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota 
untuk divalidasi dan di entry oelh operator SIM NUPTK dan 
didokumentasikan sebagai bukti bahwa telah dilakukan 
pemutakhiran oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

4. Pemutakhiran data PTK oleh yang bersangkutan dilakukan secara 
rutin dengan jadwal resmi oleh instansi terkait. Bagi PTK yang ingin 
melakukan pemutakhiran datanya karena sesuatu hal, dapat 
ditempuh dengan cara:  

a. Pemutakhiran data karena: adanya perubahan jenjang 
pendidikan, golongan, mutasi, perubahan status dan lain-lain 
dapat langsung ke  Dinas Kab/Kota dengan membawa surat 
pengantar dari Kepala sekolah disertai dengan berkas-berkas 
pendukungnya. 

b. Pemutakhiran data PTK juga dapat dilakukan oleh pihak 
sekolah seperti: berhenti tugas, meninggal dunia, atau mutasi 
yang diurus oleh staff Tata Usaha Sekolah dengan membawa 
surat pengantar Kepala Sekolah dan berkas-berkas lainnya 
yang mendukung bukti atas perubahan data yang diinginkan. 

Pemutakhiran data PTK juga dapat dilakukan pada saat 
program sertifikasi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, 
pemberian tunjangan maslahat/insentif/fungsional, pemberian 
penghargaan dan perlindungan, dengan menyertakan print out 
data NUPTK yang dikeluarkan operator SIM NUPTK.  

c. Khusus untuk yang meninggal dunia yang menyangkut 
pembayaran gaji, tunjangan guru (tunjangan fungsional, 
tunjangan profesi dan tunjangan khusus) maka harus dilakukan 
pelaporan khusus pada saat kejadian kepada unit kerja yang 
menangani masalah tersebut. 

5. Selama periode Mei sampai Agustus setiap tahun, Dinas Pendidikan 
Kab/Kota akan menerima pemutakhiran data PTK atau data PTK 
baru untuk dihimpun menjadi satu data base di Dinas Pendidikan 
Kab/kota. Dinas Pendidikan Kab/Kota harus mengirimkan data 
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tersebut ke LPMP pada periode bulan Juli sampai September 
setiap tahun. Jika terdapat keterlambatan data dari sekolah atau 
UPTD, maka data tersebut akan dimasukkan pada periode 
berikutnya. 

6. Selanjutnya LPMP Provinsi  menghimpun seluruh data PTK yang 
mengalami pemutakhiran data dari semua Dinas Pendidikan 
Kab/Kota, selanjutnya disampaikan ke Ditjen PMPTK dalam bentuk 
softcopy pada periode bulan Nopember sampai Desember setiap 
tahun.  

 

 

B. Validasi Berbasis On-Line. 

Pemutakhiran data berbasis on-line memerlukan fasilitas khusus, seperti 
komputer yang terhubungi dengan jaringan internet, baik melalui jaringan 
yang tersedia seperti jardiknas, inherent atau menggunakan fasilitas 
internet yang sudah begitu mudah dan murah, seperti: telkomnet instant, 
telkomsel flash, Indosat/IM2, atau jaringan CDMA seperti Fleksi, Fren, 
Star One, Esia dan lain-lain. Artinya fasilitas koneksi dapat dipilih sesuai 
dengan jaringan yang tersedia di daerah tersebut. 

1. Kegiatan pemutakhiran berbasis on line untuk jangka panjang 
sekolah dan UPTD/Cabang Dinas Pendidikan memiliki fasilitas 
komputer yang sekaligus berfungsi sebagai file penyimpan data dan 
setiap periode tertentu file data sekolah dan data PTK dapat diprint-
out sebagai bahan pemutakhiran oleh sekolah yang belum memilki 
fasilitas komputer. Unutk jangka panjang SIM NUPTK harus sudah 
sampai ke tingkat sekolah dan UPTD. 

2. Untuk pemutakhiran data sekolah dan data PTK, digunakan 
hardcopy/format isian, karena isian tersebut akan dijadikan arsip 
pemutakhiran. Proses validasi atau pemutakhiran berjalan seperti 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang diawali dengan 
perbaikan data PTK oleh yang bersangkutan, sedangkan data 
sekolah oleh Tata Usaha kemudian dilegalisasi oleh Kepala Sekolah 
selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Untuk 
TK/SD dikirimkan melalui UPTD kemudian dilanjutkan ke Dinas 
Pendidikan Kab/Kota. 

3. Selanjutnya pertugas operator Dinas Pendidikan Kab/Kota 
melakukan pemutakhiran data dengan cara merubah data PTK 
maupun data sekolah melalui SIM NUPTK yang mengalami 
perubahan saja (sebaiknya perubahan yang terjadi ditulis dengan 
tinta merah agar mudah terlihat oleh operator). 

4. Data yang masuk dari seluruh sekolah atau UPTD melalui SIM 
NUPTK, petugas operator (pranata komputer) pada waktu kegiatan 
pemutakhiran data yang berubah sekaligus berfungsi sebagai 
validator dan jika mendapatkan data yang tidak rasional atau 
meragukan segera melakukan verifikasi terhadap data tersebut 
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melalui sarana yang tersedia, kalau tidak memungkinkan perubahan 
data dapat ditunda sampai mendapatkan verifikasi.  

5. Setelah kegiatan pemutakhiran data selesai seluruhnya sesuai 
rentang waktu yang ditetapkan, operator menyampaikan hasil 
pemutakhiran melalui SIM NUPTK untuk dikirimkan ke LPMP 
Provinsi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provisi melalui 
fasilitas jaringan internet yang tersedia. 

6. Pengiriman data pemutakhiran tidak perlu menunggu seluruh data 
terkumpul, tetapi dengan penetapan tanggal terakhir penyampaikan 
data. Selebihnya jika terdapat data yang terlambat menjadi 
tanggungjawab sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut perlu 
dilakukan sebagai kegiatan pembiasaan dan sekolah perlu diberikan 
peringatan atas keterlambatannya, dengan sangsi sekolah yang 
terlambat akan menerima resiko atas keterlambatannya, seperti 
program tunjangan maupun maslahat tambahan lainnya. Bagi Dinas 
Kab/Kota yang terlambat maka pemutakhiran akan dilakukan pada 
tahap berikutnya. 

7. Setelah LPMP Provinsi menerima hasil pemutakhiran dari seluruh 
Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui SIM NUPTK dan jaringan 
internet yang telah tersedia, dilakukan penggabungan data dengan 
menggunakan software yang ada pada SIM NUPTK, selanjutnya 
data gabungan tersebut (dari provinsi yang menjadi 
tanggungjawabnya) segera dikirimkan ke Ditjen PMPTK melalui 
fasilitas jaringan yang tersedia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 
yaitu pada periode bulan Nopember sampai Desember setiap 
tahun. Jika terdapat LPMP yang terlambat dari batas waktu tersebut 
maka pemutakhiran dilakukan pada periode berikutnya dan data 
yang lama dianggap data yang terakhir pada tahun tersebut. 

8. Ditjen PMPT akan menampung seluruh data yang masuk dari 
seluruh LPMP untuk digabung dalam SIM NUPTK menjadi satu data 
base pusat, dan data yang disajikan akan menjadi data nasional dan 
disepakati sebagai data resmi Ditjen PMPTK pada tahun 
berikutnya. 
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DIAGRAM 2:  ALUR VALIDASI/PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIK DAN 
 TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PROFIL SEKOLAH 
 SECARA ON LINE. 
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VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

A. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Dalam proses penjaringan data yang digambarkan dalam diagram 1, 
dijelaskan bahwa yang harus dilakukan oleh  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) di satuan pendidikan setelah yang bersangkutan 
menerima instrumen penjaringan data PTK adalah: 

a. PTK harus mengisi sendiri instrumen pendataan  

b. PTK harus mengisi instrumen sesuai dengan pentunjuk (SOP) yang 
telah diberikan 

c. PTK harus mengisi instrumen dengan lengkap sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya  

d. Instrumen yang telah diisi harus dilegalisasi (ditandatangani dan di 
stempel oleh kepala sekolah) 

Dalam pengisian instrumen penjaringan PTK terdapat 3 kelompok data, 
yaitu: pertama penjaringan untuk data Pendidik atau Guru, kedua adalah 
kelompok Tenaga Kependidikan  (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah  
Tata Usaha, Pustakawan, Teknisi, Laboran, Arsiparis, Penjaga Sekolah 
dan lain-lain) yang bekerja pada satuan pendidikan, dan ketiga adalah 
Pengawas Sekolah sebagai tenaga kependidikan yang satuan pangkal 
administrasinya berada di Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Provinsi. 

Pengisian instrumen sebaiknya disertai/melampirkan dengan data pribadi 
yang sudah ada sebelumnya seperti Daftar Riwayat Hidup, kumpulan 
arsip surat keputusan yang bersangkutan biasanya setiap guru memiliki 
file tersendiri. File tersebut akan sangat membantu pengisian data guru 
secara cepat dan benar. Oleh karena itu sekolah yang tertib administrasi 
biasanya memiliki dokumen file untuk setiap guru. Jika pengisian 
instrumen merupakan kegiatan validasi atau pemutakiran data, 
digunakan file instrumen penjaringan yang sudah terisi pada tahun 
sebelumnya sehingga pengisian atau perubahan hanya dilakukan pada 
data yang harus diperbarui, seperti: pangkat/golongan, pendidikan, 
pengalaman diklat atau tambahan data lain yang belum ada sebelumnya. 
Peran PTK sebagai obyek penjaringan wajib memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan sejujurnya. 

Berikut merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan: 

1. PTK wajib melakukan pemutakhiran data jika terjadi perubahan data 
sesuai dengan jadwal pengisian instrumen, yaitu pada bulan Mei dan 
Nopember setiap tahun di Dinas Kab/Kota. 

2. Pengisian data PTK pertama kali atau yang baru pertama kali, dalam 
pengisiannya merujuk pada Pedoman Pengisian Instrumen 
Penjaringan (lihat bab VI) dan file data pribadi yang dimiliki baik di 
sekolah atau di rumah. 

3. Pengisian dilakukan dengan teliti dan menggunakan huruf balok. Data 
yang diisi didukung oleh keterangan atau data yang valid. 
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4. Setelah selesai pengisian instrumen atau menulis perubahan data, 
sebaiknya dibaca sekali lagi sebagai pengecekan terakhir (final 
check) sebelum diserahkan kepada sekolah atau tenaga administrasi 
sekolah yang menangani. 

5. Setiap saat disarankan PTK melakukan pengecekan biodatanya 
melalui website http://www.nuptk.info atau website lainnya yang 
menyajikan data PTK, sebagai kegiatan pengecekan apakah datanya 
yang masuk sudah sesuai dengan yang sebenarnya. 

6. Bila dalam pengecekan, ternyata datanya tidak sesuai dengan data 
sebenarnya, maka PTK dapat langsung menginformasikan kepada 
Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan membawa data terbaru yang 
telah dilegalisai oleh sekolah.  

7. Jika terjadi mutasi, PTK segera melapor ke Dinas Pendidikan 
Kab/Kota asal untuk kemudian melaporkan ke Dinas Pendidikan 
Kab/Kota tujuan dengan menyampaikan data terbaru dengan 
keterangan mutasi. 

 

B. Sekolah (Kepala Sekolah) 

Sekolah dan dalam hal ini Kepala Sekolah memiliki kewajiban untuk 
mengisi instrumen data sekolah, disamping itu kepala sekolah juga harus 
mengisi instrumen data sebagai Tenaga Kependidikan atau sebagai 
Guru. 

Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab yang penting sebagai legalisasi 
instrumen PTK yang telah diisi oleh PTK sebelum data tersebut dikirim ke 
Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan. 

Tanggung jawab Kepala Sekolah dalam proses pendataan ini, antara 
lain: 

1. Pengisian instrumen pendataan sekolah sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya, kalaupun pengisian dilakukan oleh Kepala Tata Usaha, 
tetap tanggungjawab berada di Kepala Sekolah. 

2. Melakukan pemutakhiran data sekolah setiap tahun tahun dan 
dilakukan setelah penerimaan siswa baru selesai, yaitu pada bulan 
Juli atau Agustus. Hal tersebut dikarenakan perubahan data sekolah 
akan selalu berubah sejalan dengan siswa yang lulus dan siswa baru, 
atau adanya guru yang pensiun dan guru baru. 

3. Pengiriman data sekolah dan sejumlah data PTK yang dimiliki sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan untuk disampaikan ke Dinas 
Pendidikan Kab/Kota atau ke Cabang Dinas Pendidikan untuk yang 
setingkat TK dan SD. 

4. Bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi, baik data sekolah 
maupun data PTK. Pengiriman data diupayakan dalam bentuk 
hardcopy dan softcopy. 

5. Kepala Sekolah dapat melakukan pengecekan atas data sekolah dan 
PTK yang telah masuk melalui website http://www.nuptk.info 



 22 

 

C. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Cabang Dinas Pendidikan 

UPTD atau Kantor Cabang Dinas Pendidikan berperan sebagai kolektor 
data sekolah serta data PTK tingkat TK dan SD. Disamping itu perlu 
melakukan verifikasi data jika data tersebut meragukan. 

Kepala UPTD atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, 
memiliki tanggungjawab: 

1. Menghimpun seluruh data sekolah dan data PTK untuk sekolah 
TK/SD yang menjadi tanggungjawabnya. 

2. Mengirimkan data sekolah dan data PTK sejumlah sekolah yang 
menjadi tanggungjawabnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan 
Kab/Kota. Jika jumlah data belum sesuai dengan jumlah sekolah dan 
jumlah PTK maka harus mengupayakan seluruh data sekolah dan 
PTK sampai lengkap seluruhnya. Pengiriman data dilakukan setiap 
bulan Juli/Agustus setiap tahun. 

3. Melakukan pengecekan terhadap jumlah sekolah dan PTK yang telah 
masuk melalui internet jika memiliki fasilitas tersebut yaitu dengan 
mengunjungi http://www.nuptk.info. Jika terdapat ketidak sesuaian 
Kepala UPTD atau Cabang Dinas dapat melakukan verifikasi dengan 
Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

 

 

D. Dinas Pendidikan Kab/Kota 

Dinas Pendidikan Kab/Kota merupakan pemangku kepentingan yang 
terdepan dalam hal pemanfaatan data untuk keperluan pengambilan 
keputusan maupun kebijakan lainnnya yang berkaitan dengan sekolah 
dan PTK. Sehingga dinas kab/kota harus memiliki data yang akurat, 
cermat dan mutakhir. Dalam tahapan proses pendataan ini, Dinas 
Pendidikan Kab/Kota memiliki tanggungjawab sebagai berikut: 

1. Menghimpun data sekolah dan data PTK tingkat SMP, SMA dan SMK.  

2. Menghimpun data sekolah dan data PTK untuk jenjang TK dan SD 
melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan/UPTD.  

3. Bertanggungjawab atas kebenaran isian data sekolah dan data PTK 
yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota menjadi validator pintu terakhir dari data sekolah dan 
PTK. 

4. Melakukan entry data untuk data baru, dan pemuktahiran data untuk 
data yang sudah ada, serta penyajian data hasil entry dan 
pemutahiran data. 

5. Melakukan pengaturan pembagian tugas kepada beberapa operator 
untuk bertanggungjawab dalam entry data dan pemutakhiran data, 
misalkan: TK oleh 1 (satu) operator, SD oleh 2 (dua) operator, SMP 
oleh 1 (satu) operator, dan SMA/SMK oleh 1 (satu) operator. 
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6. Mengirimkan kompilasi data sekolah dan data PTK yang menjadi 
tanggungjawabnya ke LPMP Provinsi dalam bentuk softcopy dan 
dilampiri dengan rekapan kompilasi data. Pengiriman data sekolah 
dan PTK dilakukan setiap bulan Agustus dan Januari tahun 
berikutnya. 

7. Secara periodik penanggungjawab data sekolah dan PTK di tingkat 
Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan pengecekan ke website 
http://www.nuptk.info untuk melihat apakah jumlah yang masuk sudah 
sesuai dengan data yang terkirim. terkirim kemudian ditindaklanjuti 
dengan melakukan konfirmasi dengan pengelola website 
http://www.nuptk.info. 

 

 

E. Dinas Pendidikan Provinsi 

Dinas Pendidikan Provinsi berperan sebagai penghimpun data di tingkat 
Provinsi dan termasuk sebagai Pemangku Kepentingan dari data sekolah 
dan PTK seluruh Kab/Kota, sebagai bahan kebijakan maupun 
perencanaan di tingkat Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi, 
bertanggungjawab dalam: 

1. Mendorong dan mendukung terwujudnya data sekolah dan PTK 
seluruh Provinsi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota 
sehingga menjadi data yang akurat dan mutakhir. 

2. Sebagai kontrol silang data yang ada di Provinsi (LPMP) dan di Pusat 
(Ditjen PMPTK), sehingga data tersebut dapat dipercaya. 

3. Mengirimkan hasil kompilasi data sekolah dan PTK di tingkat Provinsi 
kepada seluruh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Ditjen PMPTK 
Jakarta. 

 

F. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga 
penampung data di setiap Provinsi. LPMP bertanggung jawab terhadap 
data yang sudah masuk sehingga menjadi data yang mutakhir dan akurat 
untuk kemudian layak dikirim ke Ditjen PMPTK Jakarta. 

Sehingga LPMP memiliki tanggungjawab dalam hal: 

1. Menghimpun dan mengelola data sekolah dan PTK dari seluruh 
Kab/kota yang menjadi tanggungjawabnya. 

2. Mendorong dan memotivasi Dinas Kab/Kota untuk mampu 
menghimpun data sekolah dan PTK secara tepat waktu, akurat dan 
lengkap. 

3. Melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk dari Dinas 
Pendidikan Kab/Kota agar validitas data dapat dipercaya, akurat dan 
tepat. 
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4. Mengirimkan data yang yang terkumpul ke Ditjen PMPTK secepatnya. 
Pengiriman data dapat dilakukan dalam dua periode yaitu pada bulan 
Agustus dan Januari setiap tahun. 

 

G. Direktorat Jenderal PMPTK 

Direktorat Jenderal PMPTK adalah lembaga yang bertanggungjawab 
dalam peningkatan mutu PTK, maka keberadaan data sekolah dan data 
PTK menjadi sangat penting terutama untuk mendukung penyusunan 
program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

Peran Ditjen PMPTK dalam penjaringan data sekolah dan data PTK  
merupakan pemangku kepentingan utama. Berdasarkan data tersebut 
Ditjen PMPTK mampu merancang program secara tepat, terencana, dan 
sistematis. Ditjen PMPTK menampung seluruh data sekolah dan data 
PTK, yang kemudian dikelola secara sistematis sampai menghasilkan 
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai dasar 
kontrol tentang keberadaan PTK di seluruh Indonesia. 

Mengingat pentingnya sebuah data yang akurat dan mutakhir serta 
memperhatikan beberapa pengalaman dalam pengelolaan data PTK, 
diperlukan beberapa staf Ditjen PMPTK yang secara tetap 
bertanggungjawab terhadap keakuratan data. Oleh karena itu di tingkat 
pusat/Ditjen PMPTK telah dibentuk tim data dengan pembagian tugas 
kepada staf tersebut untuk dapat bertanggungjawab atas kebenaran dan 
kelancaran data yang menjadi tanggungjawabnya. Pembagian 
tanggungjawab data dibagi menurut provinsi dengan memperhatikan 
jumlah PTK yang dikelola. 

Dalam hal ini Ditjen PMPTK memiliki tanggungjawab, antara lain: 

1. Mengkompilasi data sekolah dan data PTK yang dikirim oleh LPMP 
Provinsi untuk dihimpun menjadi satu database PTK seluruh 
Indonesia, sebagai pusat data dan informasi PTK secara nasional. 

2. Menampung, menyimpan dan menggunakan data sekolah dan data 
PTK yang akan mejadi rujukan secara nasional bagi lembaga 
manapun yang akan memanfaatkan data sekolah dan data PTK untuk 
berbagai kepentingan. 

3. Menerbitkan Nomor Unik PTK sesuai dengan prosedure yang telah 
ditetapkan. 

4. Memfasilitasi kegiatan validasi, verifikasi maupun pendataan 
langsung untuk mendapatkan data yang benar, akurat dan mutakhir. 

5. Menyajikan data sekolah dan data PTK baik dalam bentuk bahan 
cetak maupun dalam sajian virtual melalui media web site yang 
dimiliki oleh Ditjen PMPTK, yaitu: http://www.nuptk.info  

6. Melayani permintaan data sekolah dan data PTK bagi seluruh 
lembaga atau seluruh stake holder yang memerlukan data PTK untuk 
kepentingan peningkatan pendidikan di Indonesia. 
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7. Memberikan penjelasan atau jawaban kepada masyarakat tentang 
data PTK maupun data sekolah, baik secara tertulis maupun melalui 
email: mutendikbox@gmail.com  atau melalui jalur telepon. Nomor 
Telepon Layanan Data PTK: (021) 32490330. 

 

 

VIII. PENYAJIAN DATA 

Penyajian data PTK diharapkan melalui satu pintu adalah agar data PTK yang 
beredar hanya satu persepsi yang telah menjadi kesepakatan bersama bagi 
lembaga/instansi manapun yang menggunakan data PTK. Untuk 
menghasilkan tampilan data yang seragam, maka penyajian ataupun 
publikasi data PTK hanya akan dilakukan oleh Ditjen PMPTK. Untuk data di 
tingkat Kab/Kota dan Provinsi juga menggunakan data PTK yang sudah di 
validasi oleh Ditjen PMPTK. Penyajian data PTK yang dapat dipakai sebagai 
sumber data adalah data yang diterbitkan secara resmi oleh Ditjen PMPTK. 

 

A. Fungsi Penyajian Data 

Penyajian data sekolah dan data PTK memiliki tujuan untuk 
memberikan gambaran tentang kondisi sekolah maupun PTK dalam 
bentuk data kuantitatif bagi seluruh pemangku kepentingan yang 
relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Data tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan kajian atau analisa untuk kepentingan 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan data yang sama. 

Penyajian data memiliki fungsi sebagai parameter dalam penyusunan 
perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan serta 
menjadi acuan atau pertimbangan dalam penetapan sasaran atau 
menjadi tolok ukur keberhasilan. Dengan demikian data PTK tersebut 
harus sama untuk semua pihak yang menggunakan data PTK. Oleh 
karena itu setiap pihak yang menggunakan data PTK perlu 
mencantumkan sumber dan tahun penerbitannnya. Misakan: sumber 
data PMPTK 2008, artinya data itu berdasarkan penerbitan Ditjen 
PMPTK pada bulan Februari 2008. 
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DIAGRAM 3:  KONFIGURASI PENYAJIAN DATA PTK DAN SEKOLAH 
 BERBASIS ON-LINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Strategi Penyajian Data 
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1. Penyajian data melalui bahan cetak, diterbitkan secara berkala 
setiap tahun sesuai dengan hasil pemutakhiran yang dilakukan, 
sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber data yang 
terpercaya. Edisi percetakan akan dilakukan satu tahun sekali dan 
penerbitan dilakukan pada bulan Februari setiap tahun, sehingga 
data tersebut akan dijadikan sebagai acuan atau referensi oleh 
semua pihak untuk keperluan yang relevan dengan data sekolah 
dan data PTK tersebut. Penerbitan edisi berikutnya akan diterbitkan 
pada bulan Februari tahun berikutnya dan seterusnya untuk setiap 
tahunnya. 

2. Penyajian data berbasis web, artinya penyajian data sekolah dan 
data PTK disajikan secara on line melalui website resmi Ditjen 
PMPTK, yaitu: http://www.pmptk.net dan untuk penyajian data 
NUPTK akan disajikan melalui http://www.nuptk.info . Kehadiran 
kedua website tersebut diharapkan mampu memberikan feedback 
(umpan balik) dari para pengguna kepentingan dalam upaya 
perbaikan penyajian data maupun pemutakhiran data. Penyajian 
data PTK di website akan dilakukan pemutakhiran pada setiap bulan 
Februari, karena data tersebut menjadi acuan semua pihak untuk 
masing-masing tujuan. Sedangkan website www.nuptk.info akan 
selalu melakukan pemutakhiran data PTK setiap bulan Juni dan 
Nopember setiap tahun dan pemutakhiran data sekolah setiap bulan 
Juli/Agustus. 

 

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyajian 
Data 

Pemangku Kepentingan (Stake holders) 

Data sekolah dan data PTK merupakan kebutuhan penting yang akan 
menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan program, kebijakan 
ataupun kegiatan yang berhubungan secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap sekolah maupun PTK. 

Sehingga data tersebut haruslah data yang akurat dan mutakhir. Dengan 
proses pemutakhiran seperti yang disampaikan pada bagian 
sebelumnya, maka data tersebut akan dijadikan acuan oleh semua pihak, 
khususnya para pemangku kepentingan: 

Adapun pemangku kepentingan dalam pemanfaatan data tersebut, 
adalah: 

1. Direktorat di lingkungan Ditjen PMPTK sebagai acuan perencanaan 
program. 

2. Direktorat Jenderal di lingkungan Depdiknas sebagai rujukan data 
PTK untuk kepentingan masing-masing unit utama. 

3. Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi untuk penetapan kebijakan 
masing-masing daerah. 

4. Perguruan Tinggi untuk kepentingan penelitian atau kepentingan lain 
yang relevan dengan tugasnya. 
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5. Lembaga Internasional untuk kepentingan kerjasama atau kajian 
tentang PTK. 

6. Lembaga/Instansi/Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi yang 
berkepentingan dengan masalah PTK. 

7. Dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan PTK. 

Dengan memperhatikan pemangku kepentingan yang tersebar dan 
masing-masing akan membutuhkan data sekolah dan data PTK secara 
cepat dan akurat, maka kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) akan menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Melalui 
pertimbangkan tersebut secara bertahap pengelolaan data PTK akan 
memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan pemanfaatan TIK tersebut 
segala sesuatu tentang data PTK dapat diakses secara langsung oleh 
semua pihak tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. 

 

D. Manfaat Penyajian Data 

Kehadiran data sekolah dan data PTK untuk jenjang pendidikan dasar 
dan menengah adalah merupakan sesuatu kebutuhan bagi setiap unit 
kerja yang memiliki tugas dan fungsi peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan. 

Data sekolah dan data PTK yang akurat dan mutakhir dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyebabkan 
proses penyajian, pemutakhiran maupun pengiriman data akan menjadi 
lebih cepat dan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. 
Proses penyajian maupun penyampaian data melalui TIK menjadi 
harapan semua pihak, agar dalam memperoleh data dapat lebih cepat 
sehingga proses perencanaan maupun kegiatan yang memerlukan data 
dapat secara cepat dan tepat sasaran, yang pada akhirnya menjadi suatu 
keberhasilan tercapainya suatu program. 

Berikut beberapa manfaat yang atas kehadiran data sekolah dan data 
PTK, yaitu antara lain: 

1. Menjaring umpan balik (feed back) dari masyarakat pendidikan atau 
pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan data maupun 
penyajiannya. 

2. Untuk keperluan pengendalian perencanaan kebutuhan, penempatan 
dan pemerataan PTK sesuai dengan kebutuhan daerah. 

3. Untuk merancang formasi pengangkatan PTK baru sesuai dengan 
kebutuhan dalam jumlah maupun kompetensinya, sebagai pengganti 
PTK yang pensiun yang setiap tahun selalu terjadi. 

4. Merancang kebutuhan PTK sejalan dengan pembangunan Unit 
Sekolah Baru baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan. 

5. Merancang program peningkatan profesionalisme maupun 
pemeliharaan kompetensi PTK secara berkelanjutan secara merata 
dalam upaya peningakatan mutu pendidikan di Indonesia maupun 
maupun peningkatan kualitas SDM Indonesia. 
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6. Untuk pengendalian penetapan dan penyaluran tunjangan PTK 
maupun peningkatan kesejahteraan lainnya agar tidak terjadi 
duplikasi dan tepat sasaran. 

7. Perencanaan program perlindungan hukum profesi PTK dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 

8. Pengendalian penyaluran maslahat tambahan lainnya agar sesuai 
dengan ketentuan dan tepat sasaran sehingga terjadi pemerataan ke 
seluruh daerah. 

9. Keperluan pemberian bantuan atau hibah dari lembaga internasional 
kepada PTK sesuai dengan tujuan hibah atau bantuan tersebut, 
sehingga sasaran dapat terwujud sesuai dengan programnya. 

10. Keperluan lainnya yang masih terkait dengan PTK Indonesia dan 
dalam kerangka peningkatan mutu PTK maupun pendidikan di 
Indonesia. 

 

IX. PENUTUP 

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaringan data 
PTK dan profil sekolah, diharapkan semua pihak dapat menjalankan seluruh 
kegiatan sesuai dengan  SOP perlu disebarkan keseluruh satuan pendidikan, 
Kantor Cabang Dinas Pendidikan/UPTD, Pengawas Sekolah, Dinas 
Pendidikan Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi serta operator pendataan 
baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Semoga dengan adanya SOP pendataan ini dapat dijadikan acuan bagi 
pengelola data PTK dan profil sekolah. SOP ini masih jauh dari 
kesempurnaan, Oleh karena itu saran,masukan dan kritik yang bersifat 
membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. 

Dan atas segala kontribusinya semoga akan mengahsilkan sesuatu yang 
berarti bagi dunia pendidikan masa kini maupun masa depan. Amin 

 

 

Tim Penyusun 

 


