Nazarudin

GTK - Kemdikbud

PAUD/DIKMAS

Validasi

DIKDAS
DIKMEN

Replikasi GTK

Penggunaan

MASTER
NUPTK

Status
Kepegawaian

• Penulisan NUPTK (16 digit)
• Nama ( sesuai dengan ijazah, tanpa gelar, Gelar pada kolom
tersendiri)
• Tgl Lahir (sesuai dengan akta kelahiran/Ijazah)
• Nama ibu (tanpa gelar (alm/hj./dll))

• Status CPNS/PNS/GTY/GTT
• Sumber gaji : Yayasan/APBD/Sekolah
• Lembaga Pengangkat
• No SK harus diisi dengan benar (jika kurang dari
10 digit di tambahkan dengan nama kab/kota)
• NIP Baru (jika sudah ada)

• Penulisan NIP harus sesuai NIP dari BKN
(tanpaspasi, nip baru)
• Nama ( sesuai dengan ijazah, tanpa gelar, Gelar pada

Status
PNS
di BKN

kolom tersendiri, jika nama tidak sama antara dapodik dgn
BKN, maka nama akan diambil dari data BKN)

• Tgl Lahir (sesuai dengan akta kelahiran/Ijazah, Jika

tanggal lahir tidak sama dgn data BKN maka tanggal lahir
yang digunakan adalah tanggal lahir dari BKN)

• Pangkat Golongan (Pangkat golongan akan diambil
dari BKN)
• Pendidikan Terakhir (Pendidikan terakhir akan
diambil dari BKN)

• Keaktifan PNS (Akan diambil dari BKN)
• Status disiplin (akan diambil dari BKN)

Sekolah
Induk

• Centangan Sekolah Induk Harus diisi, jika
sekolah tsb adalah sekolah induk/pangkal
PTK ybs
• Sekolah Induk hanya diperbolehan satu
(1) untuk setiap PTK walau mengajar di
beberapa sekolah
• Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau
lebih dari 1 sekolah induk yang dicentang
maka data PTK ybs dianggap TIDAK VALID
• Bentuk pendidikan adalah pendidikan
formal (TK)
• Bentuk pendidikan dilihat dari izin operasional sekolah
(bukan dari nama lembaga)

• Cuma ada 1 tugas
tambahan pada jenjang
TK

• Kepala Sekolah

Tugas
Tambahan

• Kepala sekolah tidak harus mengajar,
(sedang menunggu aturan validasinya)
• Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan
Valid
• Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi
jika sudah tidak menjabat dan kosongkan
jika masih menjabat
• No SK Harus diisi dengan benar
• Tugas Tambahan yang diakui adalah Tugas
Tambahan pada Sekolah Induk/pangkal.
• Jumlah Guru dengan Tugas Tambahan
yang sama dalam satu sekolah tidak
boleh melebihi ketentuan.
• Jenis PTK adalah kepala sekolah
• Tidak perlu masuk rombel

•Sertifikasi guru kelas TK (020)
•NUPTK valid (tidak dimiliki oleh guru lain)
•Nuptk Valid jika :
• NUPTK dapodik sama dengan master nuptk
• Tanggal lahir sama dengan tanggal lahir pada
master nuptk
• Nama sama dengan nama pada master nuptk

Validasi
NRG

• Jika NUPTK tidak valid maka data
kelulusan juga tidak valid
•NRG Valid (tidak diakui oleh guru lain)
•NRG valid jika :
• NUPTK valid
• Nomor peserta terdaftar pada data kelulusan
• Nama dan tanggal lahir sesuai dengan data NUPTK

•Jika NRG tidak valid maka tunjangan
profesi tidak terbit

•Jenis Sekolah adalah taman kanak-kanak
(TK)
•Kelas dibagi dua kelompok
•Kelompok A (KelA)
•Kelompok B (KelB)

Validasi
Rombel

•Jumlah Guru kelas didalam rombel Cuma 1
•Guru kelas diisikan pada kelompok mapel
wajib
•Guru kelas jumlah jam diisikan minimal 24
jam
•Jumlah jam maksimum per rombel saat ini
24 jam
•Jumlah jam pada kelompok mapel wajib
24 jam

Catatan
1

• SK Tunjangan Profesi (SKTP)
berlaku selama 6 bulan sesuai
dengan masa pembelajaran satu
semester.
• SKTP untuk pembayaran periode
Juli sd Desember 2018 mengacu
pada data dapodik semester 20181
(juli-desember 2018).
• Guru guru yang telah mendapat
SKTP dan dibayarkan tunjangannya
untuk Triwulan 3 harus tetap
menjaga ke-valid-an datanya
sampai akhir semester agar
tunjangan Triwulan 4 tetap
dibayarkan

Catatan
2

• Jumlah maximal peserta didik
sebanyak 15 orang per rombongan
belajar (kecuali daerah khusus dan
SLB).
• Untuk Guru Sekolah Luar Biasa
harus memiliki sertifikat sebagai
Guru Sekolah Luar Biasa (kode
800.

