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Flowchart diatas mencoba sedikit menggambarkan alur sinkron data dari database kelulusan 

Sertifikasi dan data dapodik yang telah di update sekolah. Berikut penjelasannya : 

1. Database Kelulusan digunakan sebagai database pembanding awal dari kelayakan 

penerima tunjangan profesi yang di update dari data Dapodik sekolah. 
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Menentukan Gaji 

Pokok 

Masa Kerja 
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KGB Terakhir 

Menentukan Gaji 
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Mapping Rombel Menetukan JJM 

Tugas Tambahan Menetukan JJM 



2. Data Kunci yang di gunakan yaitu NUPTK, berarti dapat diartikan untuk mesinkronkan 

data maka data NUPTK di dapodik harus sesuai dengan data kelulusan agar data guru 

tersebut dapat terdeteksi sudah melakukan update atau belum di dalam data dapodik. 

Contoh kasus :  

Data guru sudah di entry pada data dapodik lengkap dengan mapping rombel, bid. 

Studi, gol/pangkat, masa kerja golongan dsb, tetapi pada status kelayakan msh belum 

update padahal secara data dapodik guru tersebut memenuhi syarat. Ternyata setelah 

di cek dari data kelulusan ada perbedaan penulisan dengan data NUPTK di dapodik, 

maka untuk memperbaikinya data NUPTK di dapodiknya harus disesuaikan dengan 

data kelulusannya atau sebaliknya jika memang ada kesalahan NUPTK dari data 

kelulusan. 

3. Setelah ketersesuaian data NUPTK maka data guru yang sudah di update dari data 

dapodik akan di sinkronkan, maka sistem akan membaca bid. Studi sertifikasi guru 

tersebut dari data no. Peserta sertifikasi yaitu digit ke 7 sebanyak 3 digit sbagai kode 

bid. Studi sertifikasi. 

Contoh : 

12026502710001   = 027  Guru Kelas SD/MI 
Penjabarannya yaitu : 

12  = Menyatakan tahun sertifikasi 

0265  = Kode Kab/Kota (Kode Kota Bekasi) 

027 = Kode bid. Studi sertifikasi 

1 = Kode Kementerian (1 untuk Kemendikbud, 2 untuk Kemenag) 

0001 = Nomor urut sertifikasi 

 

4. Untuk data NRG jika data NUPTK sudah ditemukan maka secara otomatis NRG guru 

tersebur akan masuk mengikuti data NUPTK meskipun pada data di dapodik tidak di 

masukan. 

5. Selanjutnya sistem akan mengakumulasi JJM yang sudah di mapping rombel pada 

dapodik berdasarkan data bid. Studi sertifikasi guru tersebut, jadi hanya JJM yang 

sesuai/linier dengan bid.studi sertifikasi yang dapat dihitung dari mapping rombel 

dapodik ditambah dengan tugas tambahannya. 

 

 

 

 



Pada tabel diatas item yang dilingkari menunjukan ada 4 kolom yang terdata dari data 

mapping rombel dapodik yaitu JJM, JJM sesuai, Jam tugas tambahan dan total Jam mengajar. 

Pengertiannya yaitu : 

- JJM  =  Total jam mengajar berdasarkan mapping rombel dapodik 

- JJM sesuai =  JJM dari hasil ketersesuaian bid. Studi sertifikasi dengan mapping rombel  

dapodik. 

- Jam Tugas Tambahan = Jumlah jam tugas tambahan 

• Kepala sekolah      = 18 jam 

• Wakasek      = 12 jam 

• Kepala Lab      = 12 Jam 

• Kepala Perpustakaan   = 12 Jam 

Jadi pada kasus diatas terlihat bahwa guru tersebut secara data jam keseluruhan hasil 

mapping rombel memang sudah melebihi 24 jam tetapi dari jam ketersesuaian hanya 

terakumulasi kurang dari 24 jam dimana statusnya menjadi belum memenuhi syarat. 

Dari contoh diatas bisa kita simpulkan bahwa data yang dihitung oleh sistem adalah data yang 

sesuai/linier dari bid.studi sertifikasinya, jika memang keadaan sebenarnya guru tersebut tidak 

memenuhi syarat maka tunjangan profesinya tidak akan menerima tetapi jika yang terjadi 

keadaan sebenarnya guru tersebut 24 jam tetapi terdata di sistem tidak 24 jam maka mohon 

di cek kembali mapping rombel pada data dapodiknya apakah pengisian bid.studi sudah sesuai 

atau belum. Jika ada guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah induk maka data mapping 

rombel juga di data pada sekolah bukan induknya agar terakumulasi pada data JJM sesuainya. 

6. Setelah proses diatas maka sistem akan menghitung gaji pokok dari data dapodik yaitu data 

gol/pangkat dan masa kerja golongan yang tertulis dalam kepangkatan gaji kenaikan berkala. 

Khusus untuk NON PNS maka pengisian data tersebut bagi yang sudah memiliki SK inpassing 

dapat disesuaikan dengan SK inpassing guru bersangkutan. 

 

Secara keseluruhan data yang memenuhi syarat penerima tunjangan adalah sebagai berikut : 

1. Data NUPTK sesuai data kelulusan 

2. Status pegawai aktif di dalam dapodik (PNS untuk guru Negeri GTY untuk guru Swasta) 

3. Mengajar sesuai dengan bid,studi sertifikasi minimal sebanyak 24 jam (termasuk tugas 

tambahan) 

4. Gaji pokok diambil dari data gol/pangkat dengan masa kerja golongan terakhir. 

5. Untuk data Bank akan muncul secara otomatis oleh pusat, bilamana guru tersebut 

belum mempunyai rekening bang yang tertera dalam SK TPG maka tinggal ke Bank 

tersebut untuk registrasi untuk diberikan buku bank nya. 

Catatan : Pada SK Penerima Tunjangan Profesi Guru nama yang tertera adalah nama pada data 

kelulusan awal, bilamana ada perbedaan penulisan pada data dapodik misal gelar dsb itu dikarenakan 

di data kelulusan masih menggunakan data awal. 



Kurang lebihnya penjelasan ini semoga sedikit dapat membantu rekan –rekan operator sekalian 

khususnya dalam kelayakan Tunjangan Profesi Guru. 

 

::  Semoga bermanfaat :: 

KONVERSI BIDANG STUDI SERTIFIKASI  
KELULUSAN TAHUN 2007-2008 KELULUSAN TAHUN 2009-2011 

NO. JENJANG/ MATA PELAJARAN KODE JENJANG/ MATA PELAJARAN KODE 

I PAUD 

  1 Kelompok bermain 024 2 Guru Kelas TK 020 

II TK/RA 

  1 Umum 020 1 Guru Kelas TK 020 

  2 Kelompok bermain 024 2 Guru Kelas TK 020 

III SD/MI 

  1 Umum (kelas awal dan akhir) 027 1 Guru Kelas SD 027 

  2 Matematika 047 

2 Guru Kelas SD 027 

  3 PKn 050 

  4 Bhs Indonesia 054 

  5 Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) 057 

  6 Ilmu Pengetahuan Sosial 060 

  7 
Guru bid Studi di SD yg belum 

tercantum 
061 

IV SMP/MTs 

  1 PKN 084 1 PKN 154 

  2 Bahasa Indonesia (sastra) 087 2 Bahasa Indonesia (sastra) 156 

  3 Bahasa Inggris 090 3 Bahasa Inggris 157 

  4 Matematika 094 4 Matematika 180 

  5 Biologi 124 

5 
Pengetahuan Alam (IPA terpadu, 

Fisika) 
097 

  6 
Pengetahuan Alam (IPA terpadu, 

Fisika) 
097 

  7 Geografi 114 

6 
Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS 

terpadu) 
100 

  8 Sejarah 117 

  9 
Ekonomi (umum, koperasi, 

akuntansi) 
120 

  10 
Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS 

terpadu) 
100 

  

11 Kesenian, budaya dan keterampilan 104 

  Pilihan :   

  7 Seni Budaya 217 

  8 Keterampilan 227 

  12 
Pendidikan Jasmani (olah raga & 

kesehatan) 
107 9 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 220 

  13 
TI & K (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) 
110 10 

TI & K (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) 
224 

  14 Bimbingan dan Konseling (Konselor) - 11 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 810 



  

15 
Guru bid Studi di SMP yg belum 

tercantum 
125 

  

Pilihan disesuaikan dengan bidang 

studi/mata pelajaran yang tercantum 

dalam sertifikat ATAU pilihan berikut 

ini: 

  

  12 Seni Budaya 217 

  13 Keterampilan 227 

  14 Bahasa Daerah 062 

 


