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I.

PENDAHULUAN
Dalam persiapan pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (Capesun)
perlu adanya maksimalisasi sertaverifikasi data awal yang nantinya digunakan
sebagai data dasar dalam pendataan Capesun. Oleh karena itu peran
daripada operator sekolah yang dalam hal ini adalah operator Aplikasi
Dapodik/Emis sangatlah penting dalam menentukan kelanjutan proses
pendataan.
Peran tersebut tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada sinergi
antara operator sekolah, wali kelas, guru, serta Waka kesiswaan yang
diharapkan kerjasamanya agar supaya data yang dihasilkan dalam database
Dapodik/Emis dapat maksimal, valid dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.
Selain itu unsur koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat
di dalam proses pendataan juga mempengaruhi keberhasilan dalam
menentukan kevalidan data yang akurat yang pada akhirnya data tersebut
siap untuk digunakan sebagai bahan dan database ujian nasional.

II.

PERAN DAN FUNGSI
Dalam pelaksanaanya, pendataan ujian nasional secara langsung
maupun

secara

tidak

langsung

melibatkan

pihak-pihak

yang

sangat

berpengaruh dalam menentukan kevalidan data peserta, diantaranya :
1. Operator Data Sekolah
Operator data sekolah dalam hal ini adalah operator yang ditunjuk
atau ditugasi untuk mengawal dan mengolah data di sekolah
khususnya

adalah

Operator

Dapodik/Emis,

dimana

Operator

Dapodik/Emis berperan dalam memastikan data tersebut telah terisi
dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Operator Dapodik
juga mempunyai fungsi untuk selalu update aplikasi dapodik/Emis
secara berkala, melakukan verifikasi dan validasi data, melakukan
patching version secara berkala sesuai dengan penggunaannya.
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Dibawah ini adalah parameter yang harus diisi dan divalidasi oleh
operator Dapodik/Emis sebagai pengolah data tersebut, antara lain
:
a. Nama Lengkap Siswa, sesuai dengan ijazah sebelumnya dan
Akte Kelahiran
b. Tempat, tanggal Lahir siswa, sesuai dengan Ijazah sebelumnya
dan Akte Kelahiran
c. NISN, memastikan seluruh siswa yang akan mengikuti ujian
nasional telah terdaftar dan mempunyai NISN pada web resmi
Kemendikbud melalui nisn.data.kemdikbud.go.id
d. Jenis Kelamin,
e. Nama orang tua, disesuaikan dengan ijazah dan Akte Kelahiran
f. Alamat,
g. Agama,
h. Nopes UN jenjang sebelumnya, Nomor peserta ini dientri secara
lengkap sesuai dengan aturan digit yang digunakan dan
ditetapkan oleh Kemendikbud, Contoh format untuk lulusan
SD/MI : 1-15-05-03-121-006-7 dengan keterangan sebagai
berikut,
1 - Kode jenjang
15 – Tahun Kelulusan
05 – Kode Provinsi (Kab/Kota)
03 – Kode Daerah (Kab/Kota)
121- Kode Sekolah
006 – No. Urut siswa
7 – kode digit
Nomor peserta bisa dicek pada ijazah/SHUN yang ada pada
jenjang sebelumnya.
i. NIS, Nomor Induk Sekolah
j. Paralel (Kelas/Rombel), sebagai contoh kelas 1A maka paralel
diisi 01, kelas 1b paralel diisi 02, dst.
k. Absen
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l. Perbaikan data dilakukan dalam tahap ini, artinya apabila data
yang diupload ke web online UN (biounsmp.kemdikbud.go.id)
terdapat kesalahan mka revisi harus dilakukan pada tahap
Dapodik/Emis, oleh karena itu data awal daripada Dapodik/Emis
sangatlah penting untuk meminimalisir adanya proses revisi
ditengah-tengah

proses

pendataan

dan

ujian

nasional.

Mengingat revisi pada Dapodik/Emis tidak semudah revisi pada
umumnya.
m. Apabila ada siswa aktif yang belum masuk dalam Dapodik maka
bisa diinput pada Dapodik/Emis
n. Data dari Dapodik akan secara otomatis terintegrasi ke dalam
web pdun.data.kemdikbud.go.id, pada web inilah nantinya data
tersebut akan didownload dengan extension .dz(dapodik zip),
sedangkan untuk Emis bisa langsung didownload dengan
extension .ez(emis zip)
2. Operator Pendataan Ujian Nasional
Operator pendataan adalah operator yang berperan dan berfungsi
dalam memastikan data hasil download dari Dapodik/Emis (.dz/ez)
melalui

web

pdun.data.kemdikbud.go.id

/

emispendis.kemenag.go.id ter-upload secara lengkap ke dalam web
UN Online biounsmp.kemdikbud.go.id, dimana setiap sekolah
memiliki user akun sendiri-sendiri. Akses operator pendataan
bergantung pada instruksi dan kebijakan dari Dinas Pendidikan
Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun instruksi
dari Kemdikbud. Mode akses operator pendataan ada 3 yaitu:
VIEW MODE, dalam hal ini operator pendataan di sekolah hanya
bisa untuk cek dalam tampilan saja tanpa bisa merevisi/edit data
didalamnya, EDIT MODE, dalam hal ini operator diberi hak untuk
bisa merevisi/edit datanya pada web online UN.Namun, untuk
tahap ini tergantung pada keperluan dan kepentingan dari pihak
Kemendikbud, FULL MODE, dalam tahap ini operator diberi hak
penuh untuk bisa memanajemen akses mulai dari edit data siswa,
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data sekolah, upload data, validasi data dan hampir sama dengan
mode akses yang dipegang oleh operator ujian nasional yang ada
pada Dinas pendidikan.
Untuk itu operator pendataan diharapkan selalu berkoordinasi
dengan Dinas Pendidikan selaku mainbase access di daerah.
3. Wali kelas
Peran dan fungsi wali kelas disini adalah sebagai pendukung dan
montoring ke-valid-an data peserta didiknya untuk meminimalisir
adanya kesalahan data.
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Bertugas sebagai verifikator akhir data hasil pendataan berupa
dokumen Daftar Nominatif Sementara (DNS) maupun Daftar
Nominatif tetap (DNT)
5. Kepala Sekolah
Bertugas untuk memantau jalannya proses pendataan yang di
sekolah masing-masing dan memastikan data tersebut benar serta
mengesahkan dokumen pendataan ujian nasional tingkat sekolah.
6. Dinas Pendidikan
Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,
Operator Dapodik/Emis, Operator Pendataan, proktor dan teknisi
UNBK

yang

dalam

pelaksanaannya

sebagai

bagian

dalam

pemantauan jalannya seluruh rangkaian kegiatan ujian nasional
tingkat daerah. Selain itu operator Dinas pendidikan juga berfungsi
sebagai backup data/pengepul data seluruh sekolah yang ada pada
sekolah untuk di-upload dalam web online UN, verifikasi dan
validasi menggunakan aplikasi serta selalu update berita/info agar
proses pendataan bisa terlaksana dengan semestinya. Dinas
Pendidikan juga berfungsi sebagai final checking data peserta ujian
nasional dan mengajukannya dalam proses selanjutnya.
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7. Pihak orang tua
Pihak orang tua diharapkan dapat memberikan data putra/putrinya
dengan benar sesuai dengan mekanisme dan aturan di sekolah,
data tersebut bisa berupa ijazah/SHUN dari jenjang sebelumnya,
akte kelahiran, surat keterangan lain yang dianggap perlu untuk
disertakan sehingga memudahkan dalama proses pendataan
peserta ujian nasional

III.

ALUR DAN PROSES PENDATAAN UJIAN NASIONAL
Bagan Alur Pendataan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019

a.

Data awal yang menjadi dasar pendataan peserta ujian nasional
adalah

Aplikasi

Dapodik

yang

juga

terkait

dengan

web

vervalpd.data.kemdikbud.go.id (untuk SMP) serta Emis (untuk
MTs). Kedua aplikasi tersebut merupakan data inti dari semua
data pendidikan yang ada dan dioperasikan oleh operator di
sekolah. Semua operator Dapodik maupun Emis wajib mengisi
dan memverifikasi data tersebut berdasarkan kebenaran berkas
yang ada, kemudian melakukan verifikasi dan validasi secara
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periodik agar data yang ada di aplikasi tersebut dapat sinkron dan
bisa digunakan untuk kepentingan yang diperlukan. Akses
Dapodik /Emis menggunakan username dan password yang
berbeda-beda untuk setiap sekolah.
b.

Berdasar data dari Dapodik diatas maka data secara otomatis
akan terintegrasi kedalam web http://pdun.data.kemdikbud.go.id.
Sedangkan untuk MTs data bisa langsung didownload melalui web
emispendis.kemenag.go.id.

Beranda Manajemen UN

Data yang dihasilkan melalaui halaman Manajemen PDUN/EMIS
tersebut nantinya yang akan dipush ke server web online yaitu
biounsmp.kemdikbud.go.id.
Untuk dapat login ke halaman Manajemen PDUN, admin atau
operator memerlukan username dan password yang sama dengan
username dan password dapodik. Alternatif lainnya untuk login ke
halaman Manajemen PDUN adalah menggunakan Kode Registrasi
aplikasi dapodik masing-masing sekolah.
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Menu Beranda berisi tentang informasi pengguna Manajemen
PDUN berbasis dapodik yang dalam hal ini adalah admin UN
tingkat sekolah atau operator sekolah. Menu beranda ini dapat
diedit sesuai perubahan data yang ada di lapangan. Informasi
pengguna dalam tab menu Beranda berisi data sebagai berikut :
1. Pengaturan No Kursi
Menu Pengaturan No Kursi berfungsi untuk mengatur atau
setting urutan rombel agar dapat digunakan untuk urutan
ruangan ujian dan bangku siswa.
2. Unduh File Calon Peserta UN
Menu unduh file calon peserta UN berfungsi untuk mengunduh
file calon peserta ujian nasional yang berekstensi dz. File DZ
merupakan suatu file yang diperoleh dari hasil proses
kompresi Dzip (Dapodik Zip) dan Ezip (Emis zip) sehingga
menghasilkan file kompresi yang ukurannya lebih kecil. File DZ
tidak untuk dibuka akan tetapi untuk dikirm dan diintegrasikan
dengan aplikasi data tertentu, salah satunya adalah aplikasi
web UN Online.
3. Unduh CPUN ke Excel
Menu unduh file calon peserta UN Excel berfungsi untuk
mengunduh

data

calon

peserta

ujian

nasional

yang

ditampilkan dalam bentuk ekstensi file Excel. Agar dapat
mengunduh file CPUN dalam bentuk excel ini maka user atau
pengguna harus melakukan pengaturan no kursi terlebih
dahulu. Jika tidak melakukan pengaturan no kursi terlebih
dahulu maka file yang terunduh tidak akan terbuka.
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4. Unduh Berita Acara
Menu Unduh Berita Acara memiliki fungsi untuk mengunduh
file Berita Acara Calon Peseta Ujian Nasional dalam bentuk
PDF. Berita Acara yang diunduh biasanya akan dikumpulkan
bersamaan dengan file dz yang akan diserahkan kepada admin
UN Kabupaten.Berita Acara menunjukkan bahwa data calon
peserta ujian nasional sudah benar dan valid sehingga bisa
segera diterbitkan DNS (Daftar Nominatif Sementara) Peserta
Ujian Nasional yang dihasilkan dari aplikasi Web UN Online.
5. Filter PD berdasarkan NISN
Menu filter PD berdasarkan NISN mempunyai fungsi untuk
memudahkan dalam mendeteksi data peserta didik yang
sudah memiliki NISN dan yang belum memiliki NISN. Data
peserta didik yang berwarna merah menandakan bahwa NISN
masih kosong atau tidak valid. Cek NISN melalui web
http://nisn.data.kemdikbud.go.idsetelah itu harus dilakukan
verifikasi

dan

validasi

di

halaman

vervalpd

(http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id)
c.

Setelah file di-download dari web PDUN dan EMIS, maka akan
muncul file dz dan ez, dan kedua file ini lah yang natinya
digunakan

untuk

di-upload

kedalam

web

UN

online

(biounsmp.kemdikbud.go.ig)
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Beranda Web UN Online

Untuk login pada Web UN Online tersebut, maka Operator harus
memiliki user pasword yang telah digenerate secara urut
berdasarkan kode sekolah.
Perlu diperhatikan untuk UN tahun Pelajaran 2018/2019 terdapat
perbedaan kode sekolah dengan tahun sebelumnya. Saat ini kode
sekolah

menjadi

4

(empat)

digit,

hal

itu

nantinya

juga

berpengaruh kepada nomor peserta UN. Untuk itu diharap
Operator teliti dan cermat dalam menggunakannya.

Beranda Web UN Online
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Untuk akses sekolah terdapat menu sebagaimana terlihat dalam
ambar diatas, untuk akses tingkat kab/kota terdapat tambahan
fitur yaitu Report dan Validasi Kelengkapan Peserta UN.

Gambar Menu Data Sekolah

Gambar diatas adalah contoh halaman cek data sekolah, klik pada
bagian icon berwarna biru yang ditandai dengan warna merah
untuk masuk dan cek data sekolah, harap diperhatikan bahwa
editing pada data sekolah HANYA DAPAT dilakukan oleh akses
dinas kab/kota, sehingga akses sekolah hanya digunakan untuk
VIEW MODE saja. Untuk itu apabila ada data sekolah yang perlu
diganti/direvisi segera berkoordinasi dengan dinas kab/kota.

Halaman Menu Upload
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Proses selanjutnya adalah upload file dz/ez yang berasal dari
pdun / emis. Pada tahap ini operator sekolah melakukan upload
file tersebut agar masuk dalam database Web UN Online. Untuk
file Dapodik akan muncul pilihan otomatis Dapodik, untuk Emis
maka juga akan muncul pilihan otomatis Emis

Gambar Upload file dz/ez

Klik “Browse” seperti pada yang ditunjukkan oleh anak panah
diatas, kemudian pilih / masuk pada directory file tersebut
tersimpan. Kemudian pilih file lalu klik “Open” seperti pada
gambar diatas.

Gambar Upload file dz/ez
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Kemudian klik “Upload” maka akan muncul notifikasi persetujuan
seperti pada contoh diatas. Lalu klik OK

Gambar Upload file dz/ez

Setelah upload file maka akan muncul notifikasi berwarna biru
dengan keterangan bahwa 1 file telah sukses terupload kemudian
lakukan validasi file. Perlu diperhatikan bahwa pada tahap ini data
BELUM dinyatakan masuk pada database sistem Web UN Online,
pada proses ini arti daripada sukses upload adalah menandakan
bahwa file yang diupload tidak rusak/corrupt/terkena virus.
Contoh seperti pada gambar diatas yang dikotak merah.

Gambar Validasi file dz/ez
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Setelah file dz/ez sukses terupload, langkah selanjutnya adalah
melakukan Validasi untuk memastikan bahwa file yang diupload
sudah valid, benar dan sesuai.

Gambar Validasi file dz/ez

Apabila muncul hasil Validasi seperti pada contoh kolom
KETERANGAN

diatas,

maka

Operator

wajib

melakukan

editing/revisi pada data asalnya yaitu Dapodik dan Emis. Setelah
direvisi pada Dapodik dan Emis maka dilakukan download ulang
file dz/ez seperti sebelumnya kemudina lakukan lag proses upload
file sampai dengan Validasi file seperti sebelumnya. Apabila masih
terdapat kesalahan pada kolom Keterangan maka harus diulang
lagi proses yang serupa. Bentuk revisi/editing mengikuti notifikasi
seperti pada contoh diatas, misalnya : Kd_Peserta Salah itu
berarti ada ketidak sesuaian seperti kode digit tidak komplit, salah
entri

nomor

peserta,

salah

pemenggalan

digit.

No_Induk

Kosong,makaharus dicek sesuai dengan nama peserta untuk
mengentri No Induk,dst.
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Editing pada tahap ini tidak dibuka aksesnya, sama halnya akses
dinas kab/kota juga tidak bisa melakukan editing dikarenakan
untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 terdapat beberapa perbedaaan
metode pandataan. Satu-satunya cara untuk merevisi adalah
kembali ke Dapodik / Emis.

Gambar Validasi yang sukses

Apabila Validasi tersebut sudah sukses maka pada kolom
Keterangan tidak akan muncul lagi barisan data yang dianggap
salah oleh sistem.secara otomatis data yang salah akan hilang
dengan sendirinya setelah data diperbaiki dan diupload ulang.
Jadi, pastikan data yang terupload dan di-validasi tidak akan
muncul notifiksi revisi pada kolom Keterangan. Untuk kecermatan
dan ketelitian Operator sangat dibutuhkan agar bisa diupload
dengan mudah.
Centang bagian pinggir kotak seperti pada contoh diatas
kemudian klik “Proses”.
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Gambar data siswa yang masuk database

Langkah terakir dari alur upload file dz/ez adalah memastikan
bahwa file yang telah diproses tadi sudah masuk pada database
sistem Web UN Online seperti pada gambar diatas.
Untuk cek data siswa tersebut bisa klik menu Biodata siswa lalu
klik Edit Biodata Siswa. Apabila siswa tersebut muncul maka data
sudah

benar-benar

masuk

database.

Cek

kembali

jumlah

siswa,data siswa yang sudah masuk seperti pada field yang ada
pada kolom Web UN Online. Perlu diingat, meskipun cek data
siswa tersebut bisa dilihat pada menu Edit Biodata Siswa tetapi
data tersebut tetap TIDAK BISA diedit, sehingga apabila terdapat
kesalahan yang baru terdeteksi setelah data sudah masuk adalah
tetap melakukan Editing pada data dasarnya yaitu Dapodik dan
Emiz sebagaimana telah dijelaskan pada bagian atas Panduan ini.
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d.

Berdasarkan dari hasil upload pada Web UN Online diatas, maka
data tersebut akan ditarik menuju aplikasi Web UNBK yaitu
halaman unbk.kemdikbud.go.id.
Halaman web inilah yang digunakan sebagai data induk dari data
peserta UN. Pada web ini operator yang ditunjuk untuk mengelola
web dan mengelola teknis pelaksanaan biasa disebut dengan
Proktor dan Teknisi, berbeda dengan Operator pendataan yang
menangani data awal untuk dipersiapkan menjadi data yang
natinya akan disetting sedemikian rupa guna pengaturan teknis
dilapangan, Maka Proktor dan Teknisi bertugas untuk memastikan
setting server, client, melakukan sync, setting Exambro, cek
jaringan, dll berjalan dengan baik dan semestinya.

Halaman Web UNBK
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Pada web ini akan dilakukan serangkaian setting yang digunakan
untuk pelaksanaan UNBK. Namun sebelum itu dalam rangka uji
coba sarana dan prasarana UNBK maka biasanya dilakukan
Simulasi Tahap I, yang bertujuan untuk cek dan ricek seluruh
jaringan dan data dari server lokal ke server pusat.
Setelah Simulasi I akan diadakan Simulasi 2 dan terakir adalah
Gladi Bersih sebelum pelaksanaan utama UNBK.
Pada tahap-tahap itulah serangkaian pelaksanaan UNBK akan
dilakukan dan dikendalikan oleh Proktor dan Teknisi yang ada di
sekolah dengan kendali dari Helpdesk yang berjenjang dari
Helpdesk Tingkat Kab/Kota, Helpdesk provinsi, hingga Helpdesk
Nasional.
Untuk pembahasan tentang UNBK akan dilanjutkan dalam
Panduan UN selanjutnya.
IV.

TANYA JAWAB
1. Bagaimana

jika

data

peserta

masih

ada

yang

salah,

nama/tanggal lahir/orang tua?
Jawaban :
Silahkan

edit

di

http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id,

dengan

mengirimkan bukti otentik, akta kelahiran/ Surat keterangan lahir dari
desa atau kartu keluarganya, dengan nama yang sesuai di usulan
perubahan. Dan untuk nama orang tua silahkan edit di dapodik lalu
syncron ulang
2. Bagaimana dengan sekolah yg belum memiliki kode sekolah
penyelenggara
Jawaban:
Silahkan usulkan ke admin USM/UN provinsi dengan syarat.
- Memiliki NPSN
- Surat Ijin Operasiona
- Akta Pendirian
- Surat ijin memimpin bagi swasta
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3. Bagaimana dengan siswa yang belum memiliki NISN ? apakah
bisa mengikuti UN?
Jawaban :
Siswa yang belum memiliki NISN tidak bisa mengikuti UN. Silahkan
lakukan verval di di http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id, pilih match atau
unmatch, lalu selesaikan sampai pada konfirmasi data, dan pada tab data
mirip atau data tidak mirip sampai konfirmasi sampai kosong
4. Apakah boleh upload file dz/ez lebih dari 1 kali???
Jawaban :
File dz/ez boleh diupload berapa kalipun sepanjang datanya sudah direvisi
dan download lagi dari PDUN
5. Bolehkan melakukan editing pada web UN Online???
Jawaban :
Editing hanya dilakukan pada aplikasi Dapodik dan Emis, karena Menu Edit
yang tertera pada Web UN Online di-disable
V.

PENUTUP
Dengan demikian semoga Panduan ini bisa digunakan oleh operator
pendataan dan menjadi acuan tentang proses pendataan peserta UN Tahun
pelajaran 2018/2019.
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