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 Pengelola Pendataan UN

 Pengelola pendataan tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi dan
kantor wilayah Kementerian Agama berkoordinasi menetapkan petugas pengelola data
dalam pendataan UN.

 Pengelola pendataan tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur dinas pendidikan
kabupaten/kota dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

 Kepala satuan pendidikan menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data UN
dalam kepanitiaan pendataan UN tingkat satuan pendidikan.

 Petugas pengelola pendataan UN bekerjasama dengan petugas pendataan DAPODIK dan
EMIS.

 Sumber data CAPESUN

 Sekolah dari Dapodikdasmen

 Madrasah dari EMIS

 SKB/PKBM (Prg Paket) dari Dapodikmas

 PonPes (Wustha & Ulya) dari EMIS

PENDATAAN CAPESUN 2017/2018



 Seluruh data sudah dilakukan Verval (NISN, NPSN) melalui mekanisme
yang ditetapkan oleh PDSPK

 Data CAPESUN dari DAPODIK diunduh melalui laman
pdun.data.kemdikbud.go.id oleh setiap satuan pendidikan tidak link antar
server (offline)

 Kantor cabang atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi
bersama Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengelola data satuan
pendidikan SMA/MA, SMTK/SMAK, SMK/MAK, dan SLB

 Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota
mengelola data satuan pendidikan SMP/MTs, Paket B/Wustha, Paket
C/Ulya, PonPes Salafiyah, dan SMPTK

PENDATAAN CAPESUN 2017/2018

Lanjutan (1)



 Pendataan jenjang SMP, SMPTK, SMA, SMTK, SMAK, SMK, dan SLB melalui
DAPODIK DIKDASMEN - PDUN.

 Pendataan jenjang MTs, MA,Wustha, Ulya dan PonPes Salafiyah melalui
EMIS.

 Pendataan jenjang Paket B dan Paket C melalui DAPODIKMAS – PDUN.

 PonPes yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

 Ijin pendirian dari Dinas Pendidikan didata melalui DAPODIKMAS

 PonPes dengan ijin pendirian dari Kementerian Agama didata melalui EMIS.

 Penetapan mata uji pilihan (SMA/MA/SMTK/SMAK) dilakukan dalam
proses DNS.

 Biodata peserta UNBK bersumber dari laman pendataan BIOUN.

PENDATAAN CAPESUN 2017/2018

Lanjutan (2)



 Verifikasi data peserta didik di kelas akhir di sistim EMIS/DAPODIK untuk setiap
jenjang oleh pengawas satuan pendidikan

 Biodata Capesun jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK menggunakan data dari
DAPODIKDASMEN/PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id)

 Biodata Capesun jenjang Paket A/B/C menggunakan data dari
DAPODIKMAS/PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id)

 Biodata Capesun jenjang MI, MTs, MA, Ula,Wustha, dan Alya menggunakan data
EMIS

 Biodata Capesun jenjang SMPTK, SMAK, dan SMTK didata didalam
DAPODIKDASMEN

 NISN telah valid dan telah di ver-val di sistim PDSP

 Perubahan/perbaikan biodata dapat dilakukan di sistim DAPODIK/EMIS sampai
DNT diterbitkan

BIODATA CAPESUN 2017/2018



1. Nama siswa,

2. Tempat dan tanggal lahir,

3. Nama orang tua

4. Jenis kelamin (L/P)

5. NIPD (Nomer Induk Peserta Didik)

6. NISN

7. Kelas paralel/Rombel

8. Program studi

(IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan/

Protestan/Katolik)

9. Kompetensi Keahlian

10. Bahasa Asing (Arab, Jepang,

Jerman, Mandarin, Perancis)

11. Nomor peserta UN jenjang

sebelumnya

12. Kurikulum

13. Sekolah ID (Dapodik/Emis)

14. NPSN (Dapodik/Emis)

15. Jenis Ketunaan (Siswa Inklusi)

BIODATA CAPESUN 2017/2018

Lanjutan (1)



 Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan
mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi;

 Verifikasi data satuan pendidikan baru yang akan mengikuti UN, pindah
(pemekaran daerah), perubahan Nomenklatur, tidak beroperasi, dan tutup;

 Menyampaikan usul satuan pendidikan yang baru mengikuti UN ke
Penyelenggara UN tingkat pusat, melalui penyelenggara UN tingkat
propinsi;

 Melakukan pembaharuan data sekolah peserta UN:

 Akreditasi Satuan Pendidikan
 SMK 4 Tahun dgn SMK Induknya
 Kurikulum 2006 / 2013 yang digunakan (Kelas Akhir)
 Identitas Kepala Sekolah
 Pelaksanaan UNBK

Data Satuan Pendidikan



Proses Pendataan CAPESUN

Pendaftaran & Verifikasi DCP

DCP di unduh oleh petugas pendataan di satuan pendidikan dari laman
pdun.data.kemdikbud.go.id (Sekolah, Lembaga Paket) atau dari sistim EMIS
(Madrasah, Ponpes) & diajukan ke panitia pendataan UN Provinsi atau
Kabupaten/kota;

Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi atau Kab/kota menerima dan
memverifikasi DCP oleh Pengawas satuan pendidikannya;

Satuan pendidikan menerima lembar hasil verifikasi DCP untuk
dimutakhirkan melalui mekanisme DAPODIK/EMIS;

Data hasil verifikasi DCP dikembalikan ke Pengelola pendataan UN tingkat
Provinsi atau Kab/kota untuk diunggah DCP yang telah dimuktahirkan ke
laman pendataan UN



 Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi mengkoordinir petugas pendataan
satuan pendidikan mengisi matauji pilihan (SMA, MA, SMTK, dan SMAK) sesuai
pilihan siswa

 Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi, Kab/kota mengunduh biodata,
mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan

 Satuan pendidikan menerima lembar DNS untuk diverifikasi dan dimutakhirkan
melalui mekanisme DAPODIK/EMIS

Data hasil verifikasi DNS dikembalikan ke Pengelola pendataan UN tingkat
Provinsi, Kab/kota

 Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi, Kab/kota menerima data hasil revisi-
validasi DNS dan mengunggah ke server UN pusat

 Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi, Kab/kota memelihara arsip hasil
verifikasi DNS

Proses Pendataan CAPESUN

Daftar Nominasi Sementara (DNS)



 Pencetakan dan penerbitan Daftar Nominasi Tetap (DNT)

Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi:

 memastikan seluruh satuan pendidikan telah mendaftarkan siswanya

 DNS dan penetapan Matauji Pilihan telah dilakukan

 merubah akses untuk kabupaten/kota dan satuan pendidikan menjadi akses view

 Penomeran seluruh calon peserta UN

 mencetak dan mendistribusi DNT ke satuan pendidikan melalui kabupaten/kota

 memelihara data peserta UN

 Pencetakkan Kartu Peserta Ujian (KPU)

Pengelola pendataan UN tingkat Provinsi mencetak dan mendistribusi
KPU ke satuan pendidikan melalui kabupaten/kota

Proses Pendataan CAPESUN

Daftar Nominasi Tetap (DNT) & KPU



JENJANG PENDIDIKAN LAMAN

SD dan MI biounsdmi.kemdikbud.go.id

SMP, MTs, dan SMPTK biounsmp.kemdikbud.go.id

SMA, MA, SMAK, SMTK, SMK,
dan MAK

biounsmama.kemdikbud.go.id

Paket A/B/C dan
Ula/Wustha/Ulya

biounpaketabc.kemdikbud.go.id

SDLB, SMPLB, SMALB biounslb.kemdikbud.go.id

LAMAN PENDATAAN



 Panitia pendataanUN tingkat Pusat mengelola hak akses tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota dan satuan pendidikan;

 Panitia pendataan UN tingkat Provinsi mengelola hak akses tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan;

 Panitia tingkat UN tingkat Kabupaten/kota mengelola hak akses tingkat
kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

 Hak akses satuan pendidikan hanya view data pesertanya

Jenjang pendidikan
Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan

USER PASS USER PASS USER PASS

SD dan MI DXXXYY DXXXYYD DXXXYYZZ DXXXYYZZD DXXXYYZZVVV DXXXYYZZVVVD

SMP, MTs, dan SMPTK PXXXYY PXXXYYP PXXXYYZZ PXXXYYZZP PXXXYYZZVVV PXXXYYZZVVVP

SMA, MA, SMAK, dan SMTK UXXXYY UXXXYYU UXXXYYZZ UXXXYYZZU UXXXYYZZVVV UXXXYYZZVVVU

SMK dan MAK KXXXYY KXXXYYK KXXXYYZZ KXXXYYZZK KXXXYYZZVVV KXXXYYZZVVVK

Paket A, B, dan C CXXXYY CXXXYYC CXXXYYZZ CXXXYYZZC CXXXYYZZVVV CXXXYYZZVVVC

SDLB, SMPLB, dan SMALB LXXXYY LXXXYYL LXXXYYZZ LXXXYYZZL LXXXYYZZVVV LXXXYYZZVVVL

HAK AKSES



ALUR PENDATAAN SEKOLAH (DAPODIK)

A. SP mengunduh DCP dari server PDSPK
(pdun.data.kemdikbud.go.id);

B. SP menyerahkan DCP ke dinas pendidikan
kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;

C. Dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas
pendidikan provinsi melakukan verifikasi DCP;

D. SP menyerahkan data mutakhir hasil verifikasi DCP ke
dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas
pendidikan provinsi;

E. Kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi
mengunggah data DCP ke laman pendataan UN dan
mengisi mata uji pilihan (SMA/SMTK/SMAK) serta
mengunduh untuk mencetak dan mendistribusikan
DNS;

F. SP mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke dinas
pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas
pendidikan provinsi untuk diunggah ke laman
pendataan UN;

G. Dinas pendidikan provinsi melakukan proses
penomoran peserta UN, mencetak, dan
mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian
melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.



A.SP mengunduh DCP dari laman pendataan EMIS;
B.SP menyerahkan DCP ke kabupaten/kota atau

UPT dinas pendidikan provinsi;
C.Dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas

pendidikan provinsi melakukan verifikasi DCP;
D.SP menyerahkan data mutakhir hasil verifikasi

DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau
UPT dinas pendidikan provinsi;

E.Kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan
provinsi mengunggah data DCP ke laman
pendataan UN dan mengisi mata uji pilihan (MA)
serta mengunduh untuk mencetak dan
mendistribusikan DNS;

F.SP mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke
kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan
provinsi untuk diunggah ke laman pendataan UN;

G.Dinas pendidikan provinsi melakukan proses
penomoran peserta UN, mencetak, dan
mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian
melalui kabupaten/kota/UPT dinas pendidikan
provinsi.

ALUR PENDATAAN MADRASAH/PONPES (EMIS)



 Nomor Peserta UN yang lengkap adalah 14 digit
A-BB-CC-XX-YYY-ZZZ-G

Digit 1 (A) : Kode Jenjang Pendidikan (1=SD/MI; 2=SMP/MTS;
3=SMA/MA; 4=SMK; A=Paket A ; B=Paket B; C=Paket C)

Digit 2-3 (BB) : Tahun Ujian

Digit 4-5 (CC) : Kode Provinsi

Digit 6-7 (XX) : Kode Kota/Kab

Digit 8-10 (YYY) : Kode Sekolah

Digit 11-13 (ZZZ) : Nomor Urut Peserta di Sekolah

Digit 14 (G) : Cek Digit
 Dalam proses pendataan sampai dengan pemindaian, nomor yg dipakai hanya 9

digit XX-YYY-ZZZ-G
 Dalam Pencetakan DKHUN, SKHUN dan penulisan ijasah, nomor yang dipakai

adalah lengkap 14 digit.

KODEFIKASI NOPES UN



NO KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN

1. Penyerahan DCP s.d 15 Des 2017 Satuan Pendidikan ke
Kabupaten/Kota/Provinsi

2. Pencetakan, distribusi,
validasi dan verifikasi
DNS

s.d 31 Des 2017 Kabupaten/Kota/Provinsi ke
Satuan Pendidikan

3. Cetak dan distribusi
DNT dan KPU

s.d 15 Januari 2018
(SMA sederajat)

Provinsi

s.d 31 Januari 2018
(SMP sederajat)

4. Pemeliharaan Provinsi s.d 17 Februari 2018 Provinsi

5. Pemeliharaan Pusat 18 Februari – selesai
2018

Pusat

JADWAL PENDATAAN UN



Tugas dan kewajiban pengelola pendataan UN provinsi:

a. Mendaftarkan satuan pendidikan baru, memverifikasi dan
memberi kode;

b. Menyampaikan usul perubahan nomenklatur, bergabung, tidak
beroperasi, dan tutup ke petugas pengelola pendataan UN
tingkat pusat;

c. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat
tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan
jenjang akreditasi;

d. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN;



e. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan
DNS, verifikasi, dan validasi data;

f. Menerima lembar verifikasi dan data DCP dari satuan
pendidikan yang telah disahkan oleh pengawas satuan
pendidikan;

g. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke laman pendataan UN
Pusat;

h. Mengunduh data DNS dari laman pendataan UN Pusat;

i. Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan
untuk dilakukan verifikasi kembali;



j. Menerima data hasil verifikasi DNS;

Setiap perubahan data peserta didik melalui mekanisme
DAPODIK/EMIS dan mengunggah data DCP ke laman pendataan
UN Pusat.

k. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS;

Untuk poin f. s.d. k. jenjang SMA/MA/SMK pelaksanaannya dapat
melalui Kantor Cabang atau UPT Dinas Pendidikan Provinsi.

l. Memproses Nomor Peserta UN;

m. Mencetak dan mendistribusikan DNT seluruh jenjang
pendidikan beserta Kartu Peserta UN ke satuan pendidikan;



n. Memelihara data peserta ujian nasional;

o. Melakukan pemutakhiran data peserta UN SMK 4 tahun dengan
memasukan nomer peserta UN tahun sebelumnya berdasarkan
usulan dari satuan pendidikan;

p. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengunggah nilai
praktek kompetensi SMK ke laman pendataan UN Pusat;

q. Mengelola hak akses petugas pendataan UN provinsi,
kabupaten/ kota dan satuan pendidikan untuk keperluan UN.



Tugas dan kewajiban pengelola pendataan UN Kabupaten/Kota:

a. Menyampaikan usul satuan pendidikan baru, perubahan
nomenklatur, bergabung, tidak beroperasi, dan tutup, ke petugas
pengelola pendataan UN tingkat provinsi;

b. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi
dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang
akreditasi;

c. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN;



d. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan
DNS, verifikasi, dan validasi data;

e. Menerima lembar verifikasi dan data DCP dari satuan pendidikan
yang telah disahkan oleh pengawas satuan pendidikan;

f. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke laman pendataan UN
Pusat;

g. Mengunduh data DNS dari laman pendataan UN Pusat;

h. Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan untuk
dilakukan verifikasi kembali;



i. Menerima data hasil verifikasi DNS;

Setiap perubahan data peserta didik melalui mekanisme
DAPODIK/EMIS dan mengunggah data DCP ke laman
pendataan UN Pusat.

j. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS;

k. Mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta UN ke satuan
pendidikan.

l. Mengelola hak akses petugas pendataan UN kabupaten/ kota dan
satuan pendidikan untuk keperluan UN.



Tugas dan kewajiban petugas pendataan UN Satuan Pendidikan:

1. Memutahirkan data peserta UN tahun sebelumnya untuk peserta
didik SMK program 4 tahun.

2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data calon peserta UN
secara online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan VER-VAL PD
(PDSPK).

3. Mengunduh DCP dan lembar verifikasi dari laman PDUN/EMIS
dan menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau
Kantor Kemenag kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas
pendidikan provinsi untuk diverifikasi oleh pengawas satuan
pendidikan;



4. Menerima lembar verifikasi DCP dari dinas pendidikan
kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota atau
kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi untuk
dimutakhirkan melalui poin 3;

5. Menyerahkan data DCP yang sudah dimutakhirkan ke dinas
pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;

6. Mengisi matauji pilhan (SMA, MA, SMTK, dan SMAK) sesuai pilihan
siswa sebelum proses DNS



7. Menerima lembar DNS dari dinas pendidikan kabupaten/kota
atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi untuk
diverifikasi dan dimutakhirkan melalui poin 3;

8. Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan dan
ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan ke dinas
pendidikan kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas
pendidikan provinsi;

9. Menerima DNT dan Kartu Peserta UN dari dinas pendidikan
kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan
provinsi;



10.Kepala satuan pendidikan menandatangani dan membubuhkan
stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel foto peserta
UN;

11.Kepala satuan pendidikan mendistribusikan kartu peserta
kepada peserta didik yang berhak;

12.Mengelola data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.




