
CATATAN KELAS OPERATOR DATA 

RAKORNAS ProDEP 2015 

 

KKMK 

1. Kapan operator sekolah/panitia local dilatih SIM DIKLAT?  

 Saya tidak bisa menjawab yang bisa penjawab yang punya kegiatan di satker 

 Disesuaikan dengan jadwal masing-masing satker 

2. Kapan operator sekolah/panitia local dipilih?  

 Dipilih pada saat OJL PPKSPS dan di entry ke SIM KKMK pada saat IN2 PPKSPS oleh petugas 

satker 

3. Bagaimana lokasi yang tidak bisa online?  

 Diklat KKMK dirancang dengan model seluruh dokumen kelengkapan diklat KKMK 

dicetak/disiapkan dilokasi satker sehingga jika ada permasalahan dilokasi KKMK maka 

tetap dapat diselenggarakan diklat KKMK, untuk beban tanggung jawab entry data sesuai 

dengan juklak dan juknis maka menjadi tanggung jawab petugas satker saat dokumen 

kelengkapan kelas KKKM kembali ke satker maksimal tiga hari setelah berakhirnya kelas 

KKMK PKB. 

 

PADAMU 

1. Bagaimana pelaksanaan AKD? 

 Diawali dengan pengisian kuisioner Analisa Kebutuhan Dasar (AKD) kemudian diambil 3 

tertinggi hasil nilai AKD. 

2. Bagaimana pemilihan untuk peserta 2015 bagi Pengawas Sekolah yang mempunyai sasaran 

peserta lama dan baru? 

 Masih dikonsultasikan solusinya dengan Tim Padamu 

 

SIM DIKLAT 

1. Permintaan No Serial Sertifikat dapat dilakukan dengan menggunakan akun siapa? 

 Bisa menggunakan akun operator atau admin. 

2. Ada satker yang sudah terlanjur mencetak sertifikat dengan format sendiri dan telah dibagikan 

ke peserta. Bagaimana dengan pelaporannya? 

 SIlahkan melengkapi data ketuntasan peserta dan lakukan pelaporan dengan cara 

meminta no serial untuk peserta  yang telah dicetak sertifkatnya. 

3. Syarat dapat mencetak sertifikat adalah jika ketuntasan data telah terpenuhi. Bagaimana jika di 

dashboard belum dikatakan tuntas, namun di lokal udah tuntas? Apakah bisa mendapatkan no 

serial sertifikat? 

 Bisa. Data yang sudah tuntas dari bawah akan diupload ulang bersamaan dengan proses 

request nomor serial. 



4. Data dilokal udah memenuhi syarat ketuntasan, namun tidak dapat melakukan request nomor 

serial. 

 Proses menetapkan data seorang peserta dikatakan tuntas berdasar atas proses input 

data pre/post test & evaluasi. Setelah proses input jangan lupa di-klik tombol analisis. 

5. Di tampilan ketuntasan data, deskripsi BPU dari peserta PKB berbeda dengan BPU dari PPKSPS. 

di beberapa yang muncul bukan BPU yang dipilih tetapi hasil analisis PK/ Apakah dapat 

mempengaruhi proses request nomor serial? 

 Tidak berpengaruh, deskripsi hanya merupakan data informasi tambahan, sedang kan 

yang menajdi patokan adalah kode bpu dan level bpu 

6. Ada beberapa satker yang rusak struktur datanya dan tidak bisa mengajukan data nomor serial 

 Silahkan mengambil aplikasi prodep terbaru pada 

ftp://ftp.vedcmalang.or.id/SIMDIKLAT_PRODEP_2015/. 

 


