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KATA PENGANTAR 

Analisis pengelolaan data pendidikan masyarakat merupakan salah satu publikasi hasil 

pendayagunaan data pokok pendidikan yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Pusat Data dan 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Pendayagunaan data berdasarkan kondisi kuantitas data satuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan nonformal pada 

bulan Maret 2019. Dari data tersebut, kemudian dikaji lebih lanjut mengenai peran dan pemahaman 

pengelola data tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam melakukan pengelolaan data 

pokok pendidikan. 

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melengkapi informasi mengenai pengelolaan 

data pokok pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan nonformal. Perlu dilakukan kajian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor lain selain peran dan pemahaman pengelola data untuk meningkatkan 

pengelolaan data pokok pendidikan.  

Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan 

memberi masukan dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat sebagai bahan 

rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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ABSTRAK 
 

ata pokok pendidikan atau yang dikenal dengan istilah DAPODIK merupakan 

sistem pendataan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

DAPODIK memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, 

dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus 

menerus diperbaharui secara online. Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai kondisi di 

lapangan serta untuk menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit kerja 

yang berbeda yaitu tahapan pengumpulan, pengelolaan (quality control), dan 

pendayagunaan. 

Analisis ini memuat kajian terkait pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota dan satuan 

pendidikan.  Fokus analisis adalah peran pengelola data tingkat kabupaten/kota dan satuan 

pendidikan dilihat berdasarkan potret kualifikasi dan pemahaman pengelola data dalam 

pengelolaan data jenjang pendidikan nonformal. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

nonformal yang dimaksud adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 

 

 

 
 

D 

Kata kunci: Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Verifikasi dan validasi DAPODIK 
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1.1 Latar Belakang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun satu sistem pendataan 

terintegrasi yang dinamakan dengan Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat 

dengan DAPODIK. DAPODIK dibangun untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan data 

pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir dan akurat.  

Sesuai amanat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 79 tahun 2015 

tentang DAPODIK, pendataan pendidikan meliputi pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data. Semua tahapan pendataan melibatkan pengelola data mulai dari tingkat 

satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, PP/BP PAUD dan Dikmas 

dan pusat (kementerian pendidikan dan kebudayaan). 

Keterlibatan pengelola data mempengaruhi kuantitas maupun kualitas data yang 

terjaring dalam aplikasi DAPOPAUDDikmas. Untuk itu, dilakukan analisis terkait 

kualifikasi pengelola data serta pemahaman pengelola data terkait pengelolaan 

DAPODIK tingkat satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan PP/BP 

PAUD dan Dikmas. Analisis ini dikhususkan membahas pengelolaan data jenjang 

pendidikan nonformal yaitu satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 

1.2 Rumusan Masalah 

Kuantitas dan kualitas data pendidikan masyarakat yang dijaring melalui aplikasi 

DAPOPAUDDikmas belum memenuhi target 100%. Kuantitas dan kualitas data satuan 

pada SKB, PKBM, dan LKP dihitung berdasarkan kriteria berikut ini: 

a. Satuan pendidikan 

 Jumlah data satuan pendidikan yang telah melakukan sinkronisasi data; 

 Jumlah data satuan pendidikan yang telah mengisi data titik koordinat; 

 Jumlah data satuan pendidikan yang telah mempunyai operator sekolah; 

 Jumlah data satuan pendidikan yang telah mengisi data foto. 

BAB I PENDAHULUAN 
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b. Peserta didik: jumlah data peserta didik yang telah memiliki nomor referensi yaitu 

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). 

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan 

yang telah memiliki nomor referensi yaitu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (NUPTK). 

Data satuan pendidikan masyarakat berdasarkan kriteria di atas yang masuk ke ODS 

(Operational Data Store) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan disajikan 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Kondisi Data Pendidikan Masyarakat tanggal 12 Maret 2019 

No Data SKB PKBM LKP 

Jml % Jml % Jml % 

1 Satuan Pendidikan 401   8,704   8,306   

  a.    Sinkronisasi   

        Sudah 380 94.76 6,670 76.63 4,045 48.70 

        Belum 21 5.24 2,034 23.37 4,261 51.30 

  b.   Koordinat   

        Sudah 1 0.25 163 1.87 6,658 80.16 

        Belum 400 99.75 8,541 98.13 1,648 19.84 

  c.    Operator   

        Sudah 127 31.67 3,984 45.77 6,468 77.87 

        Belum 274 68.33 4,720 54.23 1,838 22.13 

  d.   Citra             

        Sudah 24 5.99 4,377 50.29 4,549 54.77 

        Belum 377 94.01 4,327 49.71 3,757 45.23 

2 Peserta Didik (NISN) 75,993   948,519   161,300   

        Sudah 33,877 44.58 336,012 35.42 115,170 71.40 

        Belum 42,116 55.42 612,507 64.58 46,130 28.60 

3 Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK) 

3,497   32,880   7,150   

        Sudah 2,904 83.91 28,626 87.06 6,860 95.94 

        Belum 557 16.09 4,254 12.94 290 4.06 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan masalah dalam pengelolaan data 

pendidikan masyarakat sebagai berikut: 

a. Persentase sinkronisasi data satuan pendidikan belum mencapai 100%                      

(SKB =    94.76%, PKBM = 76.63%, LKP = 48.70%). 

b. Persentase keterisian data koordinat satuan pendidikan belum mencapai 100%                            

(SKB = 0.25%, PKBM = 1.87%, LKP = 80.16%). 

c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki operator sekolah belum mencapai 

100%     (SKB = 31.67%, PKBM = 45.77%, LKP = 77.87%). 

d. Persentase keterisian data citra satuan pendidikan belum mencapai 100%                                

(SKB = 5.99%, PKBM = 50.29%, LKP = 54.77%). 

e. Persentase peserta didik memiliki nomor referensi (NISN) belum mencapai 100%               

(SKB = 44.58%, PKBM = 35.42%, LKP = 71.40%). 

f. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan memiliki nomor referensi (NUPTK) 

belum mencapai 100% (SKB = 83.91%, PKBM = 87.06%, LKP = 95.94%). 

1.3 Tujuan 

Analisis pengelolaan data pokok pendidikan masyarakat bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kualifikasi pengelola data pendidikan masyarakat; 

b. Mengetahui pemahaman pengelola data terkait pengelolaan data pendidikan 

masyarakat; 

c. Mengetahui kendala yang dialami pengelola data dalam melakukan pengelolaan 

data pendidikan masyarakat; 

d. Menjaring informasi terkait saran yang disampaikan oleh pengelola data untuk 

meningkatkan pengelolaan data pendidikan masyarakat. 

1.4 Manfaat Studi 

Analisis ini diharapkan memberi manfaat terkait peningkatan pengelolaan data baik 

internal (lingkungan Kemendikbud) maupun eksternal (Kementerian/Lembaga lain). 

a. Internal (Kemendikbud) 

 Meningkatkan tata kelola data referensi satuan pendidikan, peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan; 
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 Memberikan gambaran kondisi riil pengelola data pendidikan masyarakat 

seperti kualifikasi dan pemahaman terkait pengelolaan data. 

b. Eksternal (Kementerian/Lembaga lain) 

 Mengetahui kebijakan Kemendikbud terkait pengelolaan data pendidikan 

masyarakat. 

 Mengetahui mekanisme pengelolaan data masyarakat. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup analisis pengelolaan data pendidikan masyarakat: 

a. Pengelolaan data pendidikan jenjang pendidikan nonformal yang meliputi satuan 

pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 

b. Analisis dilakukan secara sampling yang diambil berdasarkan peserta kegiatan 

bimbingan teknis verifikasi, validasi dan integrasi data yang merupakan pengelola 

data pendidikan bidang PAUD dan Dikmas di 18 (delapan belas) Provinsi dan                               

17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota. 

c. Pengelola data di tingkat Provinsi terdiri dari operator PP/BP PAUDDikmas dan 

operator dinas pendidikan kabupaten/kota. 

d. Pengelola data di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari operator pada SKB, PKBM dan 

LKP. 
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2.1 Definisi 

Berikut definisi istilah-istilah yang digunakan pada analisis ini: 

Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan 

untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan. 

Informasi adalah data pendidikan dan kebudayaan yang sudah diolah untuk tujuan 

tertentu. 

Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem 

pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat 

data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus 

menerus diperbaharui secara online. 

Entitas Data adalah objek data pendidikan yang meliputi satuan pendidikan, pendidik 

dan tenaga kependidikan, peserta didik dan substansi pendidikan. 

Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada satuan pendidikan di bawah 

pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Satuan pendidikan nonformal pada pendidikan masyarakat terdiri atas sanggar 

kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kursus dan pelatihan. 

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut dengan SKB adalah unit pelaksana 

teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk 

satuan pendidikan nonformal sejenis. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan 

warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam 

rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan 

nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 

mengembangkan profesi, bekerja, usama mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

Data individual merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas 

pendidikan secara rinci. 

Data relasional merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas pendidikan. 

Data longitudinal merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau 

pencatatan berulang atas entitas pendidikan yang sama dalam periode semester tahun 

ajaran yang berbeda. 

Aplikasi DAPOPAUDDikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan 

yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara 

berkala. 
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Data referensi nomor identitas adalah data referensi yang terdiri atas data pendidikan 

masyarakat yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi 

kualifikasi sebagai acuan kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan. 

Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut NPSN adalah kode referensi 

yang berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan dan membedakan antara satuan 

pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan lainnya serta memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

Verifikasi dan validasi satuan pendidikan yang selanjutnya disebut VervalSP adalah 

pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan konfirmasi data satuan 

pendidikan terkait dengan terpenuhinya bukti objektif terhadap persyaratan tertentu 

untuk maksud tertentu. 

Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disebut NISN adalah kode referensi 

yang berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawali 

dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan/lembaga 

yang ber-NPSN. 

Verifikasi dan validasi peserta didik yang selanjutnya disebut dengan VervalPD adalah 

pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan konfirmasi data peserta 

didik terkait terpenuhinya bukti objektif terhadap persyaratan tertentu untuk maksud 

tertentu. 

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK 

adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut 

dengan VervalPTK adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan 

konfirmasi data pendidik dan tenaga kependidikan terkait terpenuhinya bukti objektif 

terhadap persyaratan tertentu untuk maksud tertentu. 

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 

kekhasan agama, social, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan 

pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 
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Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Jenis Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang 

pendidikan. 

Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut PP/BP PAUD dan Dikmas merupakan 

unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang PAUD dan 

Dikmas di tingkat Provinsi. 

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut PDSPK 

adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang 

data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. 

Operator satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk 

memasukkan data ke dalam aplikasi DAPOPAUDDikmas kemudian mengirim ke server 

secara daring. 

Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah staf teknis yang ditugaskan dalam 

melakukan pengelolaan data pendidikan masyarakat baik data satuan pendidikan, 

peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan. 

Operator PP/BP PAUDDikmas adalah staf teknis yang bertugas untuk melakukan 

verifikasi dan validasi pengajuan NUPTK dari satuan pendidikan yang telah diverifikasi 

dan validasi oleh operator dikmas dinas pendidikan kabupaten/kota. 
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2.2    Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 

tentang DAPODIK dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

Tujuan DAPODIK 

a. Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan 

yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi 

kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. 

b. Mendukung peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data 

pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh 

Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan. 

Ruang Lingkup DAPODIK 

a. Penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kementerian dilaksanakan melalui 

satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola dengan 

memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi. 

b. Basis data terintegrasi merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat 

keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran 

data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari 

pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar 

entitas data secara manual. 

Konsep dasar DAPODIK 

DAPODIK bersifat relational dan longitudinal, sehingga program-program 

pembangunan pendidikan dapat terarah dan mempermudah dalam menyusun 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka 

peningkatan Mutu Pendidikan yang merata dan tepat sasaran. 

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut 

dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu satuan pendidikan, peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi pendidikan. 
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Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau 

didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya. 

 

Gambar 1. Konsep Dasar Data Pokok Pendidikan 

Untuk mendapatkan data yang sahih dengan kondisi dilapangan dan menjaga kualitas 

data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit kerja yang berbeda yaitu tahapan 

pengumpulan, pengelolaan (quality control), dan pendayagunaan. 

 

Gambar 2. Alur Data dan Informasi 
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Sumber data adalah satuan pendidikan jenjang formal yaitu satuan pendidikan 

pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan jenjang nonformal yaitu 

satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.  

Tahap pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh 

sekretariat direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 

serta sekretariat direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah. Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjaring 

data PAUD dan Dikmas melalui aplikasi DAPOPAUDDikmas, sedangkan Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menjaring data dikdasmen melalui 

aplikasi DAPODikdasmen. 

Tahap Pengelolaan data adalah proses pengolahan data hasil integrasi data dari 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke Pusat Data 

dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan ini merupakan tahapan untuk 

memastikan kualitas data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan 

verifikasi dan validasi data dalam pemenuhan nomor referensi satuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 

Tahap Pendayagunaan data adalah proses pemanfataan data hasil integrasi, verifikasi 

dan validasi untuk kebutuhan perencanaan, program pembangunan dan pembinaan, 

monitoring program pendidikan, evaluasi program pendidikan maupun penelitian. 

Pengelolaan dan pendayagunaan data melibatkan pengelola data pusat (PDSPK, 

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDDikmas, dan unit lain di lingkungan Kemendikbud) 

maupun daerah (PP/BP PAUDDikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota). 

Sedangkan hasil pendayagunaan merupakan feedback kepada satuan pendidikan dalam 

rangka pembinaan. 

2.3   Pengelolaan DAPODIK 

Pengelolaan data yang dilakukan PDSPK sesuai amanah Permendikbud Nomor 79 

tentang DAPODIK yaitu mengintegrasikan hasil pengumpulan oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal, dalam hal ini yaitu Sekretatiat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat. Untuk menjamin integarasi data, PDSPK menerbitkan dan 
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mengelola data referensi pendidikan. Data referensi merupakan data yang terverfikasi 

dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri 

atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas. 

Kualifikasi tersebut wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal. 

Referensi data wilayah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. 

Referensi data operasional merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau 

enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut DAPODIK. 

Referensi nomor identitas meliputi: 

a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi 

satuan pendidikan; 

b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik; 

c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean 

referensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

Jaringan Pengelola Data 

Jaringan pengelola data dikembangkan sebagai media komunikasi bagi pengelola data 

pokok pendidikan yang bisa diakses melalui laman sdm.data.kemdikbud.go.id. 

Pengelola data harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akses ke aplikasi 

verifikasi dan validasi. Syarat yang harus dipenuhi pengelola data sebelum pendaftaran: 

a. Memiliki Surat Penugasan sebagai Operator Pengelola Data PAUD dan Dikmas, 

sebagai contoh:  

 Surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Operator Satuan 

Pendidikan; 

 Surat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi Operator 

Dinas Pendidikan Kab/Kota; 

 Surat penugasan dari Kepala PP/BP PAUDDikmas bagi Operator PP/BP 

PAUDDikmas. 

b. Melampirkan hasil pindai dokumen asli (fotokopi yang dilegalisir) surat penugasan 

sebagai operator pengelola data Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Peserta Didik.  
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c. Hasil pindai dokumen penugasan yang dilampirkan dapat terbaca. 

Pengelola data dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yang bisa dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 2. Klasifikasi Pengelola Data Pokok Pendidikan 

NO PENGELOLA DATA KETERANGAN 

1. Operator PP/BP PAUD dan 

Dikmas 

Operator PP/BP PAUD dan Dikmas merupakan 

pegawai PP/BP PAUD dan Dikmas yang ditugaskan 

melakukan pengelolaan data PAUD dan Dikmas 

sesuai SK Penugasan dari Kepala Balai. 

2. Operator Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten/Kota 

Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

merupakan pegawai Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota yang ditugaskan melakukan 

pengelolaan data PAUD dan Dikmas sesuai SK 

Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota. 

3. Operator Satuan 

Pendidikan 

Operator Satuan Pendidikan yang terdiri dari TK, 

TPA, KB, TPA, SKB, PKBM dan LKP yang ditugaskan 

melakukan pengelolaan data PAUD dan Dikmas 

sesuai SK Penugasan dari Kepala Satuan 

Pendidikan. 

4. Operator Pusat Operator Pusat merupakan pegawai PDSPK yang 

ditugaskan melakukan pengelolaan data PAUD 

dan Dikmas. 

Masing-masing pengelola data memiliki tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan 

pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh PDSPK. 

Kewenangan dan tanggungjawab pengelola data dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 
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Operator Satuan Pendidikan 

 Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan 
diantaranya melakukan perbaikan data identitas, 
melengkapi data foto dan titik koordinat satuan pendidikan 
serta mengajukan penonaktifan/penggabungan/reaktifasi 
NPSN. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik 
diantaranya melakukan perbaikan data identitas dan 
reaktifasi/penonaktifan NISN. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga 
kependidikan diantaranya perbaikan data identitas, 
melengkapi arsip, mengajukan penonaktifan/reaktifasi 
NUPTK. 

 

Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

 Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan 
diantaranya melakukan mengajukan 
penambahan/penutupan/penggabukan/pengaktifan 
kembali satuan pendidikan. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik 
diantaranya melakukan persetujuan/penolakan 
pengajuan perubahan identitas peserta didik. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan 
tenaga kependidikan diantaranya melakukan 
persetujuan/penolakan perbaikan data identitas, arsip, 
penonaktifan/reaktifasi NUPTK. 

 

 
 
 

 

 

Operator PP/BP PAUD dan Dikmas 

 Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga 
kependidikan diantaranya perbaikan data identitas, 
melengkapi arsip, mengajukan penonaktifan/reaktifasi 
NUPTK. 

 

Operator PDSPK 

 Melakukan verifikasi dan validasi data satuan 
pendidikan diantaranya melakukan persetujuan 
penambahan/penutupan/penggabukan/pengaktifan 
kembali satuan pendidikan. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik 
diantaranya melakukan persetujuan/penolakan 
perubahan NISN, penoaktifan/reaktifasi NISN. 

 Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan 
tenaga kependidikan diantaranya melakukan 
persetujuan/penolakan perbaikan data identitas, arsip, 
penonaktifan/reaktifasi NUPTK. 
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Jaringan pengelola data menyediakan beberapa fasilitas yaitu Menu Home, Instansi, 

Kegiatan, Anggota, Sebaran, Registrasi Anggota, Status Pendaftaran, Lupa Password, 

dan Login. 

 

Gambar 3. Fasilitas Jaringan Pengelola Data 

a. Menu Home 

 Pengantar: menyediakan informasi terkait klasifikasi SDM (sumber daya 

manuasia), keanggotaan dan klasifikasi sistem. 

 Surat Edaran: menyediakan salinan digital surat edaran terkait pengelolaan 

data yang dapat diunduh. 

 Site Map: menyediakan informasi untuk mempermudah pengenalan peta situs 

di dalam website jaringan pengelola data. 

 Panduan: menyediakan salinan digital panduan dan pamflet terkait verifikasi 

dan validasi data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan yang dapat diunduh. 

b. Menu Instansi, menyediakan informasi keanggotaan berdasarkan instansi pusat, 

provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan. 

c. Menu Kegiatan, menyediakan informasi terkait pelatihan, bimbingan teknis, 

sosialisasi, budaya bahasa, konfirmasi kegiatan dan peta sebaran. 
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d. Menu Anggota, menyediakan informasi rekap anggota menurut instansi, tugas dan 

daftar admin. 

e. Menu Sebaran, menyediakan informasi sebaran wilayah kegiatan yang 

diselenggarakan PDSPK terkait pengelolaan data. 

f. Menu Registrasi Anggota, menyediakan fasilitas pendaftaran anggota bagi 

pengelola data. 

g. Menu Status Pendaftaran, menyediakan fasilitas memeriksa status pengajuan 

pendaftaran anggota. 

h. Menu Lupa Password, menyediakan fasilitas bagi anggota terdaftar yang lupa 

password. 

i. Menu Login, merupakan fasilitas bagi anggota untuk mengakses menu Komunikasi. 

Menu komunikasi hanya diperuntukkan bagi anggota terdaftar sebagai wadah 

untuk diskusi terkait pengelolaan data.  

Pengelola data yang sudah terdaftar melalui jaringan pengelola data, selanjutnya dapat 

melakukan tahapan lanjutan setelah penginputan data yaitu tahapan pengelolaan data 

(quality control) dengan melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Verifikasi dan validasi data satuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan belum dilakukan atas semua 

variabel data, terbatas pada variabel data master untuk memperoleh nomor referensi 

(NPSN, NISN, dan NUPTK).  

Verifikasi dan validasi data referensi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan dilakukan terhadap data yang telah dikirimkan oleh Satuan 

Pendidikan ke Setditjen PAUD dan Dikmas dan di integrasikan ke ODS (operational data 

store) PDSPK. Hasil verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan akan kembali dialirkan ke server Setditjen PAUD dan 

Dikmas untuk dialirkan kembali ke satuan pendidikan. 

Verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan dilakukan berjenjang berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang 

telah ditetapkan. 
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Verifikasi dan Validasi Data Referensi Satuan Pendidikan 

Verifikasi dan validasi data referensi satuan pendidikan dilakukan menggunakan aplikasi 

VervalSP yang dapat diakses melalui laman vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Fasilitas 

yang diberikan pada aplikasi VervalSP berbeda untuk masing-masing pengelola data, 

sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang telah ditetapkan.  

 

Gambar 4.  Tampilan awal aplikasi VervalSP 

Pengelolaan data referensi satuan pendidikan dilakukan terhadap: 

a. Data Nomor Referensi Satuan Pendidikan 

Data nomor referensi satuan pendidikan yaitu Nomor Satuan Pendidikan Nasional 

(NPSN) diberikan ke semua satuan pendidikan yang memenuhi syarat ketentuan 

penerbitan NPSN. NPSN tersebut bersifat unik dan tunggal. NPSN dapat berupa          

8 (delapan) digit angka acak atau 8 (delapan) digit yang terdiri dari 1 (satu) huruf 

dan 7 (tujuh) angka acak. 

b. Data Identitas Satuan Pendidikan 

Data identitas satuan pendidikan diantaranya nama, alamat, SK Pendirian, SK Izin 

Operasional, sarana dan prasarana satuan pendidikan. 

c. Data Citra Satuan Pendidikan 

Data citra satuan pendidikan diantaranya data foto plang, bangunan, ruang kelas, 

sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar. 

d. Data Spasial Satuan Pendidikan 

Data spasial satuan pendidikan yaitu data lokasi satuan pendidikan berupa titik 

koordinat lintang dan bujur satuan pendidikan. 
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Verifikasi dan validasi referensi data referensi satuan pendidikan terdiri dari: 

a. Penerbitan NPSN 

Penerbitan NPSN dilakukan secara otomatis oleh PDSPK bagi satuan pendidikan 

yang sudah memenuhi syarat: 

 Data satuan pendidikan sudah diisikan dan disinkronisasi melalui aplikasi 

DAPOPAUDDikmas; 

 Memiliki surat keputusan izin pendirian;  

 Memiliki surat keputusan izin operasional; 

 Memiliki foto papan nama satuan pendidikan sekurang-kurangnya 

menginformasikan nama dan alamat wilayah satuan pendidikan; 

 Memiliki foto bangunan utuh tampak depan satuan pendidikan; 

 Melengkapi data titik koordinat satuan pendidikan. 

b. Penggabungan NPSN 

Penggabungan NPSN dilakukan berdasarkan permintaan oleh satuan pendidikan 

dengan syarat: 

 Memiliki surat keputusan penggabungan satuan pendidikan dari 

Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; 

 Memiliki surat rekomendasi penggabungan satuan pendidikan dari kepala 

dinas pendidikan kabupaten/kota bagi satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat; 

Permintaan penggabungan NPSN selanjutnya akan diajukan oleh Operator Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi VervalSP. Operator PDSPK selanjutnya 

melakukan verifikasi dan validasi dengan menyetujui/menolak pengajuan 

penggabungan NPSN tersebut. 

c. Penonaktifan NPSN 

Penonaktifan NPSN dilakukan oleh PDSPK secara otomatis dan periodik dengan 

syarat: 

 Satuan pendidikan tutup 

 Satuan pendidikan tidak aktif dan tidak terdata di aplikasi DAPODikmas selama 

empat semester berturut-turut 
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Penonaktifan NPSN juga bisa dilakukan secara manual berdasarkan permohonan 

dan laporan oleh satuan pendidikan/dinas pendidikan dengan syarat: 

 Surat permohonan penonaktifan satuan pendidikan  

 Surat persetujuan penonaktifan satuan pendidikan dari Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Permintaan penonaktifan NPSN selanjutnya akan diajukan oleh Operator Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi VervalSP. Operator PDSPK selanjutnya 

melakukan verifikasi dan validasi dengan menyetujui/menolak pengajuan 

penonaktifan NPSN tersebut. 

d. Reaktifasi NPSN 

Reaktifasi NPSN dilakukan melalui permintaan dari satuan pendidikan ke dinas 

pendidikan kabupaten/kota dengan syarat: 

 Memiliki NPSN yang telah non aktif; 

 NPSN non aktif atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan; 

 Memiliki surat rekomendasi pengaktifan NPSN dari Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota setempat; 

 Memiliki surat keputusan izin operasional aktif dari dinas pendidikan atau 

lembaga yang berwenang. 

Permintaan reaktifasi NPSN selanjutnya akan diajukan oleh Operator Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi VervalSP. Operator PDSPK selanjutnya 

melakukan verifikasi dan validasi dengan menyetujui/menolak pengajuan reaktifasi 

NPSN tersebut. 

e. Perbaikan data identitas 

Perbaikan data identitas satuan pendidikan terkait nama, alamat, SK Pendirian, Izin 

Operasional, foto dan titik koordinat satuan pendidikan dilakukan oleh operator 

satuan pendidikan melalui aplikasi VervalSP. 

Pengajuan perbaikan data akan diverifikasi dan divalidasi oleh operator dinas 

pendidikan kabupaten/kota berdasarkan kesesuaian data pengajuan dengan 

dokumen terlampir. 

 

 



 

20 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

Verifikasi dan Validasi Data Referensi Peserta Didik 

Verifikasi dan validasi data referensi peserta didik dilakukan menggunakan aplikasi 

VervalPD yang dapat diakses melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Fasilitas 

yang diberikan pada aplikasi VervalPD berbeda untuk masing-masing pengelola data, 

sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang telah ditetapkan.  

 

Gambar 5. Tampilan awal aplikasi VervalPD 

Pengelolaan data referensi peserta didik dilakukan terhadap: 

a. Data Nomor Referensi Peserta Didik 

Data nomor referensi peserta didik yaitu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 

diberikan ke semua peserta didik yang memenuhi syarat ketentuan penerbitan 

NISN. NISN tersebut bersifat unik dan tunggal. NISN dapat berupa 10 (sepuluh) digit 

angka acak. 

b. Data Identitas Peserta Didik 

Data identitas peserta didik diantaranya ejaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, 

jenis kelamin dan nama ibu kandung. 

Verifikasi dan validasi referensi data referensi peserta didik terdiri dari: 

a. Penerbitan NISN 

Penerbitan NISN dilakukan secara otomatis oleh PDSPK terhadap data peserta didik 

yang memenuhi syarat yaitu: 

 Terdata dalam aplikasi DAPODikmas; 
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 Terdata dalam satuan pendidikan yang memiliki NPSN; 

 Belum memiliki NISN. 

Persyaratan lainnya yaitu data peserta didik tersebut lengkap, akurat, dan kekinian 

serta sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah. Selain itu relasional antar 

entitas data pendidikan terpenuhi yaitu peserta didik tercatat dalam rombongan 

belajar. 

b. Penerbitan NISN bagi lulusan 

Penerbitan NISN diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dan memiliki ijazah 

dari satuan pendidikan nonformal (SKB, PKBM atau LKP) yang memiliki NPSN. 

Penerbitan NISN bagi lulusan dilakukan secara manual berdasarkan pengajuan ke 

PDSPK oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota setempat berdasarkan 

permintaan dari lulusan/orangtua/wali. 

c. Klaim NISN 

Klaim NISN dapat dilakukan peserta didik yang masih aktif pada satuan pendidikan 

dan masuk ke dalam rombongan belajar. Klaim NISN bisa dilakukan apabila 

memiliki dokumen resmi yang bisa membuktikan bahwa NISN yang di klaim sudah 

digunakan oleh peserta didik sebelumnya. Dokumen resmi bisa berupa ijazah, kartu 

NISN, dan/atau raport. Klaim NISN dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

 NISN yang ditampilkan di menu Referensi Aktif pada aplikasi VervalPD berbeda 

dengan NISN yang tercantum di dokumen resmi; 

 NISN yang tercantum di dokumen resmi tidak ada di menu Referensi Aktif pada 

aplikasi VervalPD. 

 Peserta didik memiliki lebih dari satu NISN yang terdata di arsip NISN. 

Klaim NISN dapat diajukan oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota melalui 

aplikasi VervalPD berdasarkan permintaan dari peserta didik/orangtua/wali. 

Selanjutnya klaim tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh operator 

PDSPK untuk disetujui/ditolak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.  

d. Penonaktifan NISN  

Penonaktifan NISN dapat dilakukan secara otomatis dan periodik ataupun manual. 

Penonaktifan NISN secara otomatis dan periodik dilakukan terhadap peserta didik 

yang tidak terdata dalam rombongan belajar selama 4 (empat) semester berturut-

turut. 
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Sedangkan, penoaktifan NISN manual dapat dilakukan terhadap permintaan 

peserta didik yang memiliki NISN lebih dari satu. Pengajuan penonaktifan NISN 

dilakukan oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota melalui aplikasi 

VervalPD berdasarkan permintaan peserta didik/orangtua/wali. PDSPK akan 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan penonaktifan NISN manual 

tersebut untuk disetujui atau ditolak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. 

e. Reaktifasi NISN 

Reaktifasi NISN dilakukan terhadap data NISN  tidak aktif menjadi aktif. Reaktifasi 

NISN dapat dilakukan terhadap data peserta didk yang dapat membuktikan 

kepemilikan NISN berdasarkan dokumen resmi yang mencantumkan NISN seperti 

Kartu NISN, ijazah, atau raport. 

Reaktifasi NISN dilakukan oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota melalui 

aplikasi VervalPD berdasarkan permintaan peserta didik/orangtua/wali. PDSPK 

akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan reaktifasi NISN tersebut 

untuk disetujui atau ditolak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. 

f. Perbaikan Data Master Identitas Peserta Didik 

Perbaikan data master identitas peserta didik meliputi ejaan nama, tempat lahir, 

tanggal lahir, jenis kelamin dan nama ibu kandung. Perbaikan data master identitas 

peserta didik hanya bisa dilakukan bagi peserta didik yang memiliki dokumen resmi 

seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau surat keterangan lahir.  

Perbaikan data master identitas peserta didik diajukan oleh operator satuan 

pendidikan melalui aplikasi VervalPD. Selanjutnya operator dinas pendidikan 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan tersebut untuk disetujui atau 

ditolak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. 

Verifikasi dan Validasi Data Referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Verifikasi dan validasi data referensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan 

menggunakan aplikasi VervalPTK yang dapat diakses melalui laman 

vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Fasilitas yang diberikan pada aplikasi VervalPTK 

berbeda untuk masing-masing pengelola data, sesuai dengan tanggungjawab dan 

kewenangan yang telah ditetapkan.  
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Gambar 6. Tampilan awal aplikasi VervalPTK 

Pengelolaan data referensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan terhadap: 

a. Data Nomor Referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Data nomor referensi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Nomor Unik 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang diberikan ke semua pendidik dan 

tenaga kependidikan yang memenuhi syarat ketentuan penerbitan NUPTK. NUPTK 

tersebut bersifat unik dan tunggal. NUPTK berupa 16 (enam belas) digit angka acak. 

b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Data identitas pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya data master, foto dan 

arsip. 

Verifikasi dan validasi referensi data referensi pendidik dan tenaga kependidikan terdiri 

dari: 

a. Penerbitan NUPTK 

NUPTK diberikan ke semua PTK yang terdata dalam aplikasi DAPOPAUDDikmas dan 

memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

PTK yang belum memiliki NUPTK dan memenuhi syarat dan ketentuan penerima 

NUPKT, secara otomatis menjadi calon penerima NUPTK. Calon penerima NUPTK 

http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/
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harus melengkapi persyaratan untuk bisa diajukan oleh operator satuan 

pendidikan.  

Pengajuan penerbitan NUPTK terhadap calon penerima NUPTK diajukan oleh 

operator satuan pendidikan melalui aplikasi VervalPTK untuk selanjutnya 

diverifikasi oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota. Pengajuan yang 

disetujui oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota akan diverifikasi oleh 

operator PP/BP PAUD dan Dikmas. Selanjutnya pengajuan yang disetujui oleh 

operator PP/BP PAUD dan Dikmas akan diverifikasi dan validasi oleh PDSPK untuk 

disetujui/ditolak sesuai syarat yang telah ditetapkan. 

b. Klaim 

Klaim NUPTK dapat dilakukan atas permintaan PTK yang memiliki NUPTK ganda dan 

memiliki dokumen resmi yang bisa membuktikan kepemilikan NUPTK. Syarat klaim 

NUPTK adalah NUPTK yang di klaim tersebut tercatat pada laman Arsip 

gtk.data.kemdikbud.go.id. 

Klaim NUPTK diajukan oleh operator satuan pendidikan berdasarkan permintaan 

PTK untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh operator PDSPK untuk 

disetujui atau ditolak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.  

c. Penonaktifan NUPTK 

Penonaktifan NUPTK dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari PTK 

bersangkutan dengan syarat memenuhi dokumen persyaratan penonaktifan 

NUPTK: 

 surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam bentuk cetak dan 

salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan; 

 surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk salinan digital; dan 

 surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan setempat dalam bentuk salinan 

digital. 

Penonaktifan NUPTK diajukan oleh operator satuan pendidikan melalui aplikasi 

VervalPTK untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator dinas pendidikan 

kabupaten/kota. Pengajuan yang disetujui oleh operator dinas pendidikan 

kabupaten/kota akan diverifikasi oleh operator PP/BP PAUD dan Dikmas. 

Selanjutnya pengajuan yang disetujui oleh operator PP/BP PAUD dan Dikmas akan 
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diverifikasi dan validasi oleh PDSPK untuk disetujui/ditolak sesuai syarat yang telah 

ditetapkan. 

d. Reaktifasi NUPTK 

Reaktifasi NUPTK dapat dilakukan terhadap PTK yang aktif kembali mengajar di 

satuan pendidikan dan dapat membuktikan telah memiliki NUPTK tidak aktif 

berdasarkan dokumen resmi. Persyaratan reaktifasi NUPTK adalah memiliki: 

 surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak 

dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan;  

 surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak; dan 

 surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk salinan digital. 

Reaktifasi NUPTK diajukan oleh operator satuan pendidikan melalui aplikasi 

VervalPTK untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator dinas pendidikan 

kabupaten/kota. Pengajuan yang disetujui oleh operator dinas pendidikan 

kabupaten/kota akan diverifikasi oleh operator PP/BP PAUD dan Dikmas. 

Selanjutnya pengajuan yang disetujui oleh operator PP/BP PAUD dan Dikmas akan 

diverifikasi dan validasi oleh PDSPK untuk disetujui/ditolak sesuai syarat yang telah 

ditetapkan. 

e. Perbaikan Data Master 

Perbaikan data master terkait data identitas PTK meliputi ejaan nama, tempat lahir, 

tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung dapat diajukan apabila memiliki 

dokumen resmi seperti KTP, Akta kelahiran, atau Kartu Keluarga.  

Operator satuan pendidikan mengajuan perbaikan data master melalui aplikasi 

VervalPTK berdasarkan permintaan PTK. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan 

validasi oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota untuk disetujui/ditolak 

berdasarkan syarat yang telah ditetapkan.  
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3.1 Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kuantitatif 

berdasarkan jumlah pengelola data yang menjawab setiap pilihan jawaban pada 

pertanyaan pada instrumen. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah hasil survei yang dilakukan pada kegiatan 

bimbingan teknis verifikasi, validasi dan integrasi data PAUD dan Dikmas. Survei ini 

melibatkan operator pengelola data PAUD dan Dikmas tingkat kabupaten/kota di            

18 (delapan belas) Provinsi dan operator satuan pendidikan di 17 (tujuh belas) 

kabupaten/kota.  

Survei tingkat provinsi melibatkan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang operator 

dinas pendidikan kabupaten/kota di 18 (delapan belas) provinsi. Sedangkan survei 

tingkat kabupaten/kota melibatkan 175 (seratus tujuh puluh lima) orang operator 

satuan pendidikan yang terdiri dari operator SKB, PKBM dan LKP di 17 (tujuh belas) 

kabupaten/kota. 

3.3 Instrumen Analisis 

Instrumen analisis terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu 

a. Identitas pengelola data 

Identitas pengelola data dikelompokkan berdasarkan usia, jenis instansi bertugas, 

status kepegawaian, kualifikasi pendidikan terakhir, jenis kelamin dan lama 

bertugas. 

b. Pemahaman terkait pengelolaan data 

Pemahaman pengelola data terkait pengelolaan data referensi mencakup 

bagaimana pengelolaan data, bagaimana cara mendapatkan akses ke aplikasi 

BAB III METODOLOGI 
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Verval (VervalSP, VervalPD dan VervalPTK), serta fungsi-fungsi pada masing-masing 

aplikasi Verval.   

c. Kendala terkait pengelolaan data 

Kendala pengelolaan data yang dihadapi pengelola data di lapangan ditampung 

dalam bentuk pertanyaan terbuka sehingga pengelola data dapat bebas mengisi 

kendala apa saja yang dihadapi. 

d. Saran terkait pengelolaan data 

Saran pengelolaan data juga berupa pertanyaan terbuka bagi pengelola data untuk 

menyampaikan saran terkait peningkatan pengelolaan data. 

3.4 Metode Analisis 

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis deskriptif menggunakan tabel 

yang diperjelas dengan persentase, diagram, dan grafik yang memudahkan dalam 

penjelasan dan pendeskripsian data. Selain itu diagram atau grafik yang ada dipaparkan 

dengan kata-kata secara terperinci. Tujuan dari analisis deskriptif ini 

hanya untuk menjelaskan data itu saja, tanpa membuat kesimpulan atau 

menggeneralisir data tersebut. 
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4.1 Pengelolaan Data Dikmas Tingkat Provinsi 

Pengelolaan data pendidikan masyarakat tingkat provinsi yang dianalisis merupakan 

sampling yang diambil berdasarkan peserta bimbingan teknis verifikasi, validasi dan 

integrasi data pendidikan masyarakat diikuti oleh masing-masing satu orang operator 

dinas pendidikan kabupaten/kota di 18 (delapan belas) provinsi yaitu: 

Tabel 3. Pengelola Data Dikmas Tingkat Provinsi 

Sumatera : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, 

Lampung, Bengkulu, dan Riau 

Jawa : Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, dan 

D.I. Yogyakarta 

Kalimantan : Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

Sulawesi : Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan 

Total jumlah pengelola data peserta bimbingan teknis sebanyak 259 (dua ratus lima 

puluh sembilan) orang.  

a. Identitas Pengelola Data Dikmas 

Untuk menjaring informasi mengenai identitas pengelola data tingkat 

kabupaten/kota jenjang pendidikan nonformal, diberikan 6 (enam) pertanyaan 

terkait jenis instansi, status kepegawaian, kualifikasi pendidikan terakhir, jenis 

kelamin, lama bertugas sebagai pengelola data, dan usia. Beikut hasil survei yang 

diperoleh:  

BAB IV HASIL DAN BAHASAN 
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Gambar 7. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Instansi 

 

Gambar 8. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Status 

Kepegawaian 

 

Gambar 9. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Kualifikasi 

Pendidikan Terakhir 
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Gambar 10. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

Gambar 11. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Lama 

Bertugas 

 

Gambar 12. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Kabupaten/Kota berdasarkan Usia 

b. Pemahaman Pengelola Data terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Untuk menjaring informasi mengenai pemahaman pengelola data tingkat 

kabupaten/kota jenjang pendidikan nonformal terkait jaringan pengelola data serta 

verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, peserta didik dan tenaga 

kependidikan diberikan 12 (dua belas) pertanyaan. Beikut hasil survei yang 

diperoleh:  



 

31 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

Gambar 13. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 1 

Gambar 14. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 2 

Gambar 15. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 3 
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Gambar 16. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 4 

Gambar 17. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 5 

Gambar 18. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 6 
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Gambar 19. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 7 

Gambar 20. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 8 
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Gambar 21. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 9 

Gambar 22. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 10 
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Gambar 23. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 11 

Gambar 24. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Kabupaten/Kota – Pertanyaan No. 12 

Pemahaman pengelola data pendidikan masyarakat tingkat provinsi dapat dilihat 

secara rinci pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4. Persentase Pemahaman Pengelola Dikmas tingkat Kabupaten/Kota 

No. Pertanyaan Jawaban (%) 

Benar Salah 

1. Bagaimana melakukan pengelolaan data dikmas? 79 21 

2. Bagaimana cara mendapatkan akses ke aplikasi verval? 77 23 

3. Pilih aplikasi verval beserta fungsi yang benar 96.5 3.5 

4. Apakah syarat untuk mendapatkan akses ke verval? 88.7 11.3 

5. Bagaimana cara pengisian data identitas SP, PD, dan 

PTK? 

43 57 

6. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval pada 

aplikasi vervalSP? 

93 7 

7. Bagaimana cara melakukan perubahan identitas 

sekolah? 

13 87 

8. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval di aplikasi 

VervalPD? 

78 22 

9. Bagaimana cara supaya semua peserta didik 

mempunyai NISN? 

79 21 

10. Bagaimana cara memperbaiki identitas peserta didik? 66 34 

11. Bagaimana cara mengetahui NISN? 70 30 

12. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval pada 

aplikasi vervalPTK? 

82.1 17.9 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemahaman pengelola data 

dikmas tingkat kabupaten/kota dengan jawaban benar di bawah 50% terkait:  

 

 

 

c. Kendala terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Kendala terkait pengelolaan data pendidikan masyarakat yang dihadapi oleh 

pengelola data tingkat kabupaten/kota yang diisikan kedalam instrumen adalah 

sebagai berikut: 

 Cara melakukan perubahan identitas sekolah 

 Cara pengisian data identitas Satuan Pendidikan, Peserta Didik, 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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 Pengelola data kabupaten/kota bidang PAUD dan Dikmas belum terdaftar 

sebagai pengelola data dikmas karena belum punya SK Penugasan sebagai 

pengelola data Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta 

Peserta Didik. 

 Pengelola data yang terdaftar di jaringan pengelola data tidak diperbarui sesuai 

keaktifannya, masih banyak yang terdaftar namun sudah pensiun, mutasi atau 

tidak ditugaskan sebagai pengelola data. 

 Pengelola data bidang PAUD dan Dikmas masih menggunakan akun pengelola 

data bidang dikdasmen. 

 Tidak ada transfer pengetahuan dari pengelola data yang lama kepada 

pengelola data yang baru. 

 Pengelolaan data terhambat dikarenakan jaringan internet yang tidak 

memadai.  

 Satuan pendidikan banyak yang belum terakreditasi. 

 Duplikasi data peserta didik. 

 Perubahan data PTK yang dilakukan sudah disetujui namun hasil perubahan 

tersebut belum terintegrasi dengan data info GTK. 

 Pergantian PTK di satuan pendidikan yang didirikan di desa sesuai kehendak 

atau kepentingan kepala desa. 

 Penambahan satuan pendidikan terkendala nama wilayah yang tidak ada di 

master wilayah 

 Rumah pintar belum terjaring datanya kedalam DAPODIK PAUDDikmas karena 

belum memiliki NPSN  

 Satuan pendidikan sudah memiliki NPSN namun data tersebut belum 

terintegrasi dengan manajemen PAUD dan Dikmas. 

 PP/BP PAUD dan Dikmas belum melakukan verifikasi dan validasi data 

pengajuan NUPTK yang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota. 

 Kekurangan tenaga pengelola data tingkat PP/BP PAUD dan Dikmas sehingga 

pengajuan NUPTK lama di verval 

 Pengelola data tingkat PP/BP PAUD dan Dikmas belum mendapatkan bimtek 

terkait pengelolaan data PTK. 
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 Perbedaan pemahaman pengelola data tingkat Kabupaten/Kota maupun 

PP/BP PAUD dan Dikmas terkait persyaratan pengelolaan data PAUD dan 

Dikmas yang tertuang dalam Persesjen No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

NUPTK. 

 Masih banyak titik koordinat satuan pendidikan yang belum sesuai 

dikarenakan lembaga belum mengisi atau memperbaiki data titik koordinat. 

 Kesulitan lembaga dalam memperoleh SK Izin Pendirian maupun SK Izin 

operasional dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 

tentang Pengajuan Perizinan Usaha. 

 Kecamatan terpencil kesulitan untuk menambahkan atau memperbaiki titik 

koordinat satuan pendidikan dikarenakan tidak tersedianya data lokasi titik 

koordinat pada laman google map. 

 Data PTK pada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang masuk ke VervalPD ada 

yang sudah masuk seluruhnya namun ada juga yang baru masuk sebagian. 

Berdasarkan jumlah kata yang sering muncul pada jawaban pertanyaan terkait 

kendala pengelolaan data pendidikan masyarakat dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 25. Kendala Pengelolaan Data Dikmas tingkat Kabupaten/Kota 
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d. Saran terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Saran terkait pengelolaan data pendidikan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 

adalah sebagai berikut: 

 Pencabutan NPSN bagi satuan pendidikan yang tidak sesuai persyaratan 

penyelenggaraan satuan pendidikan. 

 Pencarian data NUPTK di laman gtk.data.kemdikbud.go.id ditambahkan 

kriteria pencarian berdasarkan Nama dan Nama Ibu Kandung. 

 Data yang ditampilkan pada aplikasi Verval tingkat Kabupaten/Kota saat ini 

semua jenjang, diharapkan kedepan data yang ditampilkan hanya jenjang 

PAUD dan Dikmas. 

 Penolakan pengajuan seperti perubahan identitas satuan pendidikan, peserta 

didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan disertai alasan penolakan 

yang jelas. 

 Data peserta didik disertai dengan data foto untuk mengetahui apakah usia 

warga belajar yang diisi di aplikasi DAPODIK Dikmas sesuai, hal ini dikarenakan 

usia warga belajar ada yang lebih dari 70 tahun. 

 Format foto pada aplikasi VervalPTK ditambahkan format JPEG. 

 Menambahkan kolom keterangan pada data peserta didik yang masuk pada 

Menu Belum Memiliki NISN. 

 Integrasi data PDSPK dengan Sesditjen PAUD dan Dikmas dipastikan lancar 

agar data selalu sama baik di Aplikasi Dapodik maupun aplikasi Verval 

meskipun dilakukan perbaikan disalahsatu aplikasi.  

 PKBM dan LKP masih banyak membutuhkan pembinaan dikarenakan sebagian 

besar eksistensi sangat ditentukan bantuan. 

 Integrasi data satuan pendidikan dari PDSPK dengan BAN PNF. 

Berdasarkan jumlah kata yang sering muncul pada jawaban pertanyaan terkait 

saran pengelolaan data pendidikan masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 26. Saran Peningkatan Pengelolaan Data tingkat Kabupaten/Kota 

4.2 Pengelolaan Data Dikmas Tingkat Kabupaten/Kota 

Pengelolaan data pendidikan masyarakat tingkat kabupaten/kota yang dianalisis 

merupakan sampling yang diambil berdasarkan peserta bimbingan teknis verifikasi, 

validasi dan integrasi data pendidikan masyarakat diikuti oleh 17 (tujuh belas) 

kabupaten/kota yang terdiri dari: 

Tabel 5. Pengelola Data Dikmas Tingkat Kabupaten/Kota 

1. Kab. Malang 2. Kab. Pandeglang 3. Kota Denpasar 

4. Kab. Bintan 5. Kab. Badung 6. Kota Palangkaraya 

7. Kab. Kuburaya 8. Kota Kendari 9. Kab. Mempawah 

10. Kota Jambi 11. Kota Bengkulu 12. Kab. Banyuasin 

13. Kota Tomohon 14. Kota Banjarbaru 15. Kota Balikpapan 

16. Kab. Gorontalo 17. Kota Dumai  

Total jumlah pengelola data peserta bimbingan teknis sebanyak 175 orang yang terdiri 

dari operator SKB, PKBM dan LKP.  
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a.  Identitas Pengelola Data Dikmas 

Untuk menjaring informasi mengenai identitas pengelola data tingkat satuan 

pendidikan jenjang pendidikan non formal, diberikan 7 (tujuh) pertanyaan terkait 

jenis instansi, status kepegawaian, kualifikasi pendidikan terakhir, jenis kelamin, 

lama bertugas sebagai pengelola data, usia, dan jabatan. Beikut hasil survei yang 

diperoleh:  

 
Gambar 27. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan Jenis 

Instansi 

 
Gambar 28. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan Status 

Kepegawaian 
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Gambar 29. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan 

Kualifikasi Pendidikan Terakhir 

Gambar 30. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Gambar 31. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan Lama 

Bertugas 
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Gambar 32. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan Usia 

Gambar 33. Hasil survei Identifikasi Pengelola Data Satuan Pendidikan berdasarkan 

Jabatan 

b. Pemahaman Pengelola Data terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Untuk menjaring informasi mengenai pemahaman pengelola data tingkat satuan 

pendidikan jenjang pendidikan non formal terkait jaringan pengelola data serta 

verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, peserta didik dan tenaga 

kependidikan diberikan 12 (dua belas) pertanyaan. Beikut hasil survei yang 

diperoleh:  
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Gambar 34. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 1 

Gambar 35. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 2 
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Gambar 36. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 3 

Gambar 37. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 4 
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Gambar 38. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 5 

Gambar 39. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 6 
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Gambar 40. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 7 

Gambar 41. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 8 
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Gambar 42. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 9 

 

Gambar 43. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 10 
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Gambar 44. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 11 

Gambar 45. Hasil survei Pemahaman Pengelola Data Satuan Pendidikan             

Pertanyaan No. 12 

Pemahaman pengelola data pendidikan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota dapat 

dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 6. Persentase Pemahaman Pengelola Data Dikmas tingkat Satuan Pendidikan 

No. Pertanyaan Jawaban (%) 

Benar Salah 

1. Bagaimana melakukan pengelolaan data dikmas? 79 21 

2. Bagaimana cara mendapatkan akses ke aplikasi verval? 61 39 

3. Pilih aplikasi verval beserta fungsi yang benar 90.2 9.8 

4. Apakah syarat untuk mendapatkan akses ke verval? 87.4 12.6 

5. Bagaimana cara pengisian data identitas SP, PD, dan 

PTK? 

42.4 57.6 

6. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval pada 

aplikasi vervalSP? 

93 7 

7. Bagaimana cara melakukan perubahan identitas 

sekolah? 

35 65 

8. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval di aplikasi 

VervalPD? 

84 16 

9. Bagaimana cara supaya semua peserta didik 

mempunyai NISN? 

79 21 

10. Bagaimana cara memperbaiki identitas peserta didik? 37 63 

11. Bagaimana cara mengetahui NISN? 60 40 

12. Data apa sajakah yang perlu dilakukan verval pada 

aplikasi vervalPTK? 

83.8 16.2 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemahaman pengelola data 

dikmas tingkat satuan pendidikan dengan jawaban benar di bawah 50% terkait: 

 

 

  

 

 

 

 Cara melakukan perubahan identitas sekolah 

 Cara memperbaiki identitas peserta didik 

 Cara pengisian data identitas Satuan Pendidikan, Peserta Didik, 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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c. Kendala terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Kendala terkait pengelolaan data pendidikan masyarakat yang dihadapi oleh 

pengelola data tingkat satuan pendidikan yang diisikan kedalam instrumen adalah 

sebagai berikut: 

 Akses internet susah, dan jaringan sering eror. 

 Data kurang lengkap 

 Terlalu banyak input data dan aplikasi 

 Pemutakhiran data atau verifikasi data yang lama 

 Keterbatasan/kurangnya pengetahuan Operator mengenai aplikasi Dapodik 

 Minimnya pengetahuan tentang data, dan pentingnya data 

Berdasarkan jumlah kata yang sering muncul pada jawaban pertanyaan terkait 

kendala pengelolaan data pendidikan masyarakat dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 46. Kendala Pengelolaan Data Dikmas tingkat Satuan Pendidikan 
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d. Saran terkait Pengelolaan Data Dikmas 

Saran terkait pengelolaan data pendidikan masyarakat di tingkat satuan pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

 Diberikan lebih banyak pelatihan untuk pengisian data di aplikasi dapodik 

 Data diubah didapodik saja tidak usah diverval karena mempersulit dan 

menunggu. 

 Pengelola harus bisa memberikan solusi dan pembetulan secara cepat dan 

dapat diterima oleh Lembaga yg merasa datanya belum valid. 

 Pengolahan data bisa dilakukan secara offline. 

 Selalu ada koordinasi antara operator lembaga, operator dinas , hingga PDSPK. 

 Diberikan sarana dan prasarana bagi operator. 

 Diberikan insentif kepada operator satuan pendidikan. 

 Adanya sosialisasi dapodikmas setiap tahun ajaran baru seperti sekolah formal. 

Berdasarkan jumlah kata yang sering muncul pada jawaban pertanyaan terkait 

saran pengelolaan data pendidikan masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 47. Saran Peningkatan Pengelolaan Data tingkat Satuan Pendidikan 
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4.3 Kondisi Data Referensi Pendidikan Masyarakat 

Setelah dilakukan survei terkait pemahaman pengelolaan data terkait pengelolaan data 

pendidikan masyarakat, bisa dilihat kondisi data referensi pendidikan masyarakat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 7. Kondisi Data Pendidikan Masyarakat tanggal 5 Desember 2019 

No DATA SKB PKBM LKP 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan 426 
 

9.261 
 

9.084 
 

a.  Sinkronisasi 
 

      Sudah 409 96,01 7.114 76,82 4.228 46,54 

      Belum 17 3,99 2.147 23,18 4.856 53,46 

b.  Koordinat 
 

      Sudah 409 96,01 8.540 92,21 1.974 21,73 

      Belum 17 3,99 721 7,79 7.110 78,27 

c.  Operator 
 

      Sudah 325 76,29 5.331 57,56 2.804 30,87 

      Belum 101 23,71 3.930 42,44 6.280 69,13 

d.  Citra 
      

      Sudah 379 88,97 4.469 48,26 4.045 44,53 

      Belum 47 11,03 4.792 51,74 5.039 55,47 

2 

 

 

Peserta Didik (NISN) 126.874 
 

1.350.198 
 

193.024 
 

      Sudah 114.377 90,15 1.274.452 94,39 60.419 31,30 

      Belum 12.497 9,85 75.746 5,61 132.605 68,70 

3 

 

 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK) 

4.955 
 

39.118 
 

11.012 
 

      Sudah 683 13,78 3.673 9,39 261 2,37 

      Belum 4.272 86,22 35.445 90,61 10.751 97,63 
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Perkembangan kondisi data satuan pendidikan (SKB, PKBM, dan LKP) dari bulan Maret ke 

bulan Desember 2019 pada diagram di bawah menunjukkan kenaikan jumlah data yang cukup 

signifikan. 

  

Gambar 48. Diagram Perkembangan Data Satuan Pendidikan 

Perkembangan kondisi data peserta didik pada satuan pendidikan nonformal (SKB, PKBM, dan 

LKP) dari bulan Maret ke bulan Desember 2019 pada diagram di bawah menunjukkan kenaikan 

jumlah data yang sangat signifikan. 

 

Gambar 49. Diagram Perkembangan Data Peserta Didik 

SKB PKBM LKP

Maret 2019 401 8,704 8,306

Desember 2019 426 9,261 9,084
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Perkembangan kondisi data pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 

nonformal (SKB, PKBM, dan LKP) dari bulan Maret ke bulan Desember 2019 pada diagram di 

bawah menunjukkan kenaikan jumlah data yang cukup signifikan. 

 

Gambar 50. Diagram Perkembangan Data PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SKB PKBM LKP

Maret 2019 3,497 32,880 7,150

Desember 2019 4,955 39,118 11,012
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5.1 Kesimpulan 

 Kuantitas dan kualitas data pendidikan masyarakat yang dikelola oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tidak terlepas dari peran pengelola data mulai dari tingkat 

satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, PP/BP PAUD dan Dikmas serta 

Pusat (PDSPK dan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas). 

 Hasil survei menunjukkan bahwa gambaran pengelola data dari sisi usia, jenis intansi 

bertugas, status kepegawaian, kualifikasi pendidikan terakhir, jenis kelamin dan lama 

bertugas cukup beragam.  

Tabel 8. Gambaran Identitas Pengelola Data Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan 

No Identitas Operator 

Kabupaten/Kota 

Operator Satuan 

Pendidikan 

Jumlah % Jumlah % 

1. Jenis Instansi 

 Dinas Kabupaten/Kota 238 92  

 PP/BP PAUD dan Dikmas 21 8 

 SKB  27 15 

 PKBM 85 36 

 LKP 63 49 

2. Status Kepegawaian 

 Tetap 164 63 111 63 

 Tidak Tetap 95 37 64 37 

3. Kualifikasi Pendidikan 

 Setara SMA/SMK/MA 50 19 46 26 

 Diploma 28 11 17 10 

 Sarjana 168 65 99 57 

 Pascasarjana 13 5 13 7 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 



 

57 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

No Identitas Operator 

Kabupaten/Kota 

Operator Satuan 

Pendidikan 

Jumlah % Jumlah % 

4. Jenis Kelamin 

 Perempuan 74 29 88 50.3 

 Laki-laki 185 71 87 49.7 

5. Lama bertugas 

 Kurang dari 3 bulan 32 12 26 15 

 3 – 12 bulan 37 14 35 20 

 Lebih dari 12 bulan 190 74 114 65 

6. Usia 

 16-20 tahun 1 0.4 7 4 

 21-25 tahun 22 8.5 50 28.6 

 26-30 tahun 53 20.5 26 14.9 

 31-35 tahun 75 29 26 14.9 

 36-40 tahun 47 18.1 27 15.4 

 41-45 tahun 32 12.4 18 10.3 

 46-50 tahun 19 7.3 11 6.3 

 Lebih dari 50 tahun 10 3.9 10 5.7 

Berdasarkan analisis data hasil survei tentang pemahaman pengelola data tingkat 

kabupaten/kota, persentase jawaban benar di bawah 50% terkait: 

a. Cara melakukan perubahan identitas sekolah; 

b. Cara pengisian data identitas satuan pendidikan, peserta didik dan tenaga 

kependidikan. 

Sedangkan ditingkat satuan pendidikan, persentase jawaban benar di bawah 50% 

terkait: 

a. Cara melakukan perubahan identitas sekolah; 

b. Cara memperbaiki identitas peserta didik; 

c. Cara pengisian data identitas satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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5.2 Rekomendasi 

            Pentingnya pengelolaan data untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan 

mutakhir membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak pengelola maupun pengguna 

data pokok pendidikan. Berikut beberapa rekomendasi berdasarkan analisis beserta 

saran yang diberikan oleh pengelola data tingkat satuan pendidikan dan dinas 

pendikakan kabupaten/kota. 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

a. Perlu dilakukan koordinasi secara rutin bagi pengelola data ditingkat pusat terkait 

aliran data hasil pengumpulan data melalui aplikasi DAPOPAUDDikmas dengan data 

hasil verifikasi dan validasi data melalui aplikasi Verval (VervalSP, VervalSP, 

VervalPD); 

b. Perlu dilakukan bimbingan teknis secara berkala bagi pengelola data tingkat satuan 

pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan PP/BP PAUD dan Dikmas dalam 

rangka penyamaan pemahaman terkait pengelolaan data; 

c. PDSPK dan Setditjen PAUD dan Dikmas perlu melakukan evaluasi terkait kebutahan 

dan pemutakhiran database, salah satunya terkait referensi bagi rumah pintar. 

d. Perlu memperkuat jaringan internet agar pengelola data daerah lebih mudah 

mengelola data.  

PP/BP PAUD dan Dikmas 

a. Membentuk kelompok kerja pendataan untuk mempermudah pengelolaan data 

pendidik dan tenaga kependidikan; 

b. PP/BP PAUD dan Dikmas terlibat aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data 

pendidik dan tenaga kependidikan; 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

a. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data operator dinas 

pendidikan kabupaten/kota pada jaringan pengelola data dengan melakukan 

pendaftaran bagi operator baru, melaporkan operator yang sudah 

pensiun/mutasi/tidak ditugaskan lagi sebagai pengelola data kepada PDSPK. 
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b. Dinas pendidikan terlibat aktif dalam pengelolaan data seperti melakukan 

monitoring kelengkapan data referensi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan di wilayahnya; 

c. Dinas pendidikan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan data satuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala diwilayahnya agar 

pengelola data satuan pendidikan mendapatkan penguatan pengetahuan maupun 

pemahaman. 

Satuan Pendidikan 

a. Kepala satuan pendidikan menugaskan salah satu staf teknis untuk menjadi 

operator satuan pendidikan; 

b. Operator satuan pendidikan menggunakan akun sendiri dan bukan atas nama orang 

lain.   

c. Satuan pendidikan memasukkan data ke aplikasi DAPOPAUDDikmas secara lengkap, 

benar, sesuai dan mutakhir. 

d. Satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan syarat ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta, Jakarta-Balai 

Pustaka. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018. Organisasi dan Tata Kerja.      

30 April 2018. Jakarta. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015. DAPODIK. 31 Desember 2015. 

Jakarta. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016. Alih Fungsi Sanggar Kegiatan 

Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. 1 Maret 2016. Jakarta. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.Jakarta. 

Peraturan Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1287 Tahun 2018. 

Pedoman Pengelolaan Data Referensi Nomor Identitas pada Taman Kanak-kanak dan 

Pendidikan NonFormal. 29 Oktober 2019. Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



 

62 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

INSTRUMEN ANALISIS PENGELOLAAN DATA 

 

 



 

63 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

 

 

 



 

64 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

 



 

65 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

 

 

 

 



 

66 | A n a l i s i s  P e n g e l o l a a n  D A P O D I K    
 

  

 

 
 

 



 

 

 

  

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung C Lantai 19 

Jl. Jenderal Sudirman – Senayan- Jakarta 

 

 Referensi, referensi.data.kemdikbud.go.id 

 Jaringan Pengelola Data, sdm.data.kemdikbud.go.id  

 Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan, vervalsp.data.kemdikbud.go.id 

 Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik, vervalpd.data.kemdikbud.go.id 

 Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, vervalptk.data.kemdikbud.go.id 

 


