
TIGA ISIAN DAPODIK YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN TUNJANGAN SERTIFIKASI PTK 
Cek lembar Info PTK merupakan suatu hasil akhir dari kevalidandata  PTK dari inputan seorang Operator di 
Aplikasi Dapodikdas,pada lembar Info PTK inilah setiap PTK bisa mengetahui data-data mereka.Dalam hal ini bagi 
PTK yang kurang memahami pasti mempertanyakan pada operator,kenapa pangkat golongan yang diinginkan oleh 
PTK tidak sama dengan yang di entrykan dan pada cek lembar Info PTKnya,apalagi yang berhubungan dengan 
jumlah pencairan yang akan diterima,ini begitu sensitif sekali. 
Berawal dari sinilah bisa kita pelajari bersama-sama mengapa itu bisa terjadi,lihat gambar 
GAMBAR 1 
Tanya : 
PTK sudah mempunyai pangkat/Golongan IIc,tapi mengapa pada cek lembar info PTK terlihat masih IIb? 
Jawab : 
PTK yang mempunyai Pangkat/Golongan IIc tersebut belum mengusulkan Berkala Pangkat IIc nya sehingga pada 
cek lembar info PTK masih terlihat Nama Pangkat Golongan IIb beserta TMTnya ini sesuai dengan isian pada Rw 
Gaji Berkalanya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GAMBAR 2 
PTK sudah mempunyai Pangkat/Golongan IVa dan sudah mengusulkan Berkala Pangkat IVa nya,maka pada cek 
lembar info PTK akan terlihat sesuai dengan Pangkat/Golongannya 

 
 
 
GAMBAR 3 
PTK sudah mempunyai Pangkat/Golongan IVa dan tidak mengusul ke Golongan IVb,tapi hanya mengusulkan 
Berkalanya diGolongan IVa terus menerus,maka pada cek lembar info PTK akan terlihat sesuai dengan SK Gaji 
Berkala terakhirnya 

 
Bagi teman-teman operator berhati-hati dan telitilah dalam penginputan data di Aplikasi Dapodiknya dan sebelum 
melakukan synch ada 3 yang perlu diperhatikan ,yaitu: 
-Pada Kolom Edit PTK lihat kembali benar apa tidak Pangkat/Golongan PTKnya 
-Pada Rw Kepangkatan dan 
-Pada Rw Gaji Berkala ( ini yang utama jadi perhatian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petunjuk Cara Input Data Inpassing Non PNS di Menu PTK Aplikasi Dapodik 

INPASSING 

Pangkat Golongan Pilih pangkat golongan penyetaraan pada inpassing yang diterima PTK. 

No SK Inpassing Diisi nomor SK inpassing yang diterima PTK. 

TMT Inpassing 
Diisi tanggal mulai bertugasnya PTK dalam pangkat golongan sesuai SK 
inpassing. 

Angka Kredit Diisi angka kredit PTK sesuai yang tertera pada SK inpassing. 

Masa Kerja Thn 
Diisi jumlah tahun masa kerja PTK sesuai yang tertera pada SK 
inpassing 

Masa Kerja Bln 
Diisi jumlah bulan masa kerja PTK sesuai yang tertera pada SK 
inpassing. 

Bantuan / Petunjuk tersebut ada di Aplikasi Dapodik versi 207 

 
 


