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Petunjuk 

 

 

Aplikasi ini hanya dapat langsung terhubung tanpa menggunakan Router VPN, 
namun lebih baik jika terhubung dengan Router VPN. 
Apabila terdapat kendala/masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan Aplikasi 
ini agar menghubungi: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 
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Prasyarat 

Komputer 

Minimal 
 

 
Microsoft Windows XP SP2 

 
 

Ideal 
 

 
 

 

Printer 

Minimal 
 

Ideal 
 

Operator 

Minimal 
 

 

Ideal 
 

 

4  



 

 

 

 

 

 

  Penjelajah web adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan 
sumber informasi di internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan Pengidentifikasi Sumber 
Seragam (Uniform Resource Identifier (URI)) yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau 
jenis konten lainnya. 

Meskipun penjelajah web terutama ditujukan untuk mengakses internet, sebuah penjelajah juga 
dapat digunakan untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server web dalam jaringan pribadi 
atau berkas pada sistem berkas. Beberapa penjelajah web yang populer adalah Google Chrome, 
Firefox, Internet Explorer, Opera, dan Safari. 

Contoh browser free : 

Mozila Firefox adalah salah satu media software penjelajah web yang banyak digunakan,  yang dapat 
digunakan atau diunduh secara gratis. 

Untuk mengunduh Mozila Firefox silahkan kunjungi web: http://www.mozilla.org/id/firefox/fx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengidentifikasi_Sumber_Seragam
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengidentifikasi_Sumber_Seragam
http://id.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
http://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_berkas
http://id.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://id.wikipedia.org/wiki/Opera_%28penjelajah_web%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Safari_%28penjelajah_web%29


 

Penggunaan Aplikasi 

L O G I N 

1. Masukkan alamat 
http://pendataan.dikdas. 
kemdikbud.go.id  
pada 
address box, maka akan 
muncul tampilan 
autentikasi sebagai 
berikut: 

Masukkan user & 
password yang telah 
diberikan oleh 
Administrator, lalu tekan 
“Login” 
Anda dapat 
menggunakan tab untuk 
berpindah antar field & 
tombol login. 

2 Jika password benar akan 
muncul tampilan berikut. 

Tampilan berikut 
menunjukkan bahwa 
password salah, atau user 
yang dimasukkan tidak 
ada. Periksa kembali entri 
user & password anda, 
periksa juga Capslock 
apakah nyala atau tidak. 
Kemudian isi kembali user 
& passwordnya. 
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3. Aplikasi Manajemen Pendataan 
 

Di sini tersedia berbagai informasi tentang pendataan, tutorial serta link untuk mengunduh 
berbagai file terkait. Untuk mengetahui perkembangan data sekolah tingkat Kabupaten/Kota maupun 
Provinsi serta sekolah datanglah ke website ini secara periodik untuk mengikuti perkembangan dan 

update informasi maupun aplikasi terbaru. 

 

4. Lakukan login, menu yang   
muncul aalah 
sebagai berikut : 

Management 

A. Data Profil  
 
Menampilkan data Profil baik sekolah maupun Perkab/kota Menurut user login yang digunakan, 

data Profil tersebut dapat di unduh dalam bentuk file excel. 
 

B.  Kode Registrasi 
 
Pengunduhan Kode Registrasi sekolah Perjenjang menghasilkan file excel. Pengunduhan hanya 

dapat  dilakukan memakai akun Dinas kabupaten / kota. 
 

C.  Riwayat Sinkronisasi 
 
Menampilkan data riwayat sinkronisa yang dilakukan ke server pusat. 

 
D. Validasi Data 
 
Validasi Data Sekolah Memvalidasi data sekolah baik secara double atau pun keslaahan tempat 

sekolah berada 
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DATA POKOK 

1. Sekolah 

 

A. Berdasarkan Bentuk Pendidikan 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan tentang  jenjang dan jumlah perjenjang yang ada di 

kabupaten / kota di masing-masing provinsi. 

B. Berdasarkan Waktu Penyelenggaraan 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan tentang jumlah sekolah yang menggunakan waktu 
pembelajaran mulai dari pagi, siang dan kombinasi, di setiap kabupaten / kota di masing-masing 
provinsi. 

C. Berdasarkan Status Sekolah 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan tentang status sekolah aktif, merger dan tidak aktif di setiap 

masing-masing kabupaten /  kota di setiap provinsi. 

D. Berdasarkan Sertifikasi ISO 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah sekolah yang memiliki sertifikasi ISO mulai dari SD, 

SMP, SMPLB, SDLB dan SLB dari setiap kabupaten / kota di provinsi masing-masing. 

E. BerdasarkanAkreditasi 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah sekolah yang sudah memiliki akreditasi dan belum di 

akreditasi di setiap kabupaten / kota di setiap provinsi. 

F. Berdasarkan Kepemilikan 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah kepilimilikan sekolah seperti milik sekolah, sewa dan 

bukan milik sekolah, yang sudah ada di tabel perkabupaten / kota di setiap provinsi. 

G. Berdasarkan Sumber Air 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah sekolah yang menggunakan seumber air dari sumur, 

ledeng, PDAM, dll.  

 



 

       H. Berdasarkan Sumber Listrik 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah sekolah yang menggunakan aliran listrik dari PLN, diesel, 

dll, di kabupaten / kota di setiap provinsi. 

I. Berdasartkan Akses Internet 

Dalam tabel berikut ini menjelaskan jumlah sekolah yang menggunakan internet sendiri, jardiknas, 

modem, dll, di kabupaten / kota di setiap provinsi. 

 Sarana ini adalah tabel yang menjelaskan tentang sarana / peralatan yang ada di 
dalam bangunan / prasarana di sekolah tersebut, dan meninjau alat terseebut layak pakai 
atau tidaknya untuk menunjang KBM di rombel. 

4. Peserta Didik 

 Peserta didik ini adalah tabel yang menjelaskan tentang profil perserta didik yang ada di 
sekolah- sekolah seperti jenis kelamin, agama, penghasilan orangtua, pekerjaan orangtua, 
tempat tinggal dan transportasi, disini sudah tercatat/terjumlah data-data yang sudah masuk 
atas kiriman dari operator sekolah masing-masing sekolahnya.  
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2. Prasarana 

 

Prasarana ini adalah untuk menunjukan data prasarana di sekolah mana saja dan jenis 
prasarana, panjang, lebar, kondisi atap, kondisi kusen, kondisi lantai, kondisi pondasi. Dan 

menerangkan kondisi bangunan yang sudah ada di sekolah tersebut. 

3. Sarana 

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah tabel yang berisikan data – data 
guru/ PTK yang ada di sekolah, di dalam tabel PTK ini terdapat daftar isian mulai dari 
nama PTK, jenis kelamim, status, dll. Dan tabel ini untuk menjelaskan jumlah PTK yang 

ada di sekolah tersebut dengan status aktif cuti, mutasi, tidak aktif, dll. 


