PETUNJUK KOREKSI/VALIDASI DAFTAR NOMINASI SEMENTARA (DNS)
CALON PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

1. Mohon

untuk

diperhatikan

jadwal

yang

telah

diupload

di

http://data.pdkjateng.go.id/2013/Jadwal%20Pendataan%202012-2013.pdf
2. Koreksi yang dilakukan diluar jadwal yang sudah ditentukan harus mengajukan
surat permohonan dari kepala sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pekalongan serta ke Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah
3. Koreksi/Validasi dilakukan online melalui http://data.pdkjateng.go.id, bagi
Operator Sekolah yang lupa User ID dan atau Password dapat menghubungi
langsung ke Subag Program atau melalui email (suprikajen@gmail.com) kirim
dengan menggunakan email Operator Sekolah, dapat juga melalui sms dengan
menggunakan nomor HP Operator Sekolah
4. Untuk jenjang SMP/MTs field “Kd Pes SD (No. SKH-UASBN SD)” dan jenjang
SMA/MA/SMK field “Kd Pes SMP (No. SKH-UN SMP)” mohon untuk diisi
karena akan berpengaruh dihasil cetak DNS, jika siswa lulusan 2007 maka
sistem akan memberi nomor sementara (database tersedia hanya dari lulusan
tahun 2008)
5. Untuk jenjang SMK mohon dicermati di field “Prog.Studi” supaya disesuaikan
dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008, untuk informasi dapat dilihat di
http://forum.pdkjateng.go.id/viewtopic.php?f=93&t=872

6. Jika koreksi DNS melalui http://data.pdkjateng.go.id sudah selesai (valid),
mohon untuk segera meminta hasil koreksian (softcopy) ke Subag Program
atau melalui email ke suprikajen@gmail.com untuk kemudian dicetak oleh
sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Penyelenggara UN
7. Untuk sekolah yang print out DNS (cetakan dari Dindidkbud) sudah valid, maka
tinggal dimintakan tanda tangan Kepala Sekolah Penyelenggara UN
8. Untuk SMA/MA/SMK yang penyelenggaraan UN di tahun ini menggabung ke
sekolah lain segera menghubungi Bidang Dikmen dan SMP/MTs menghubungi
Bidang Dikdas serta untuk SD/MI menghubungi UPT di masing-masing wilayah
kerja kemudian UPT segera berkoordinasi dengan Bidang Dikdas
9. Hasil print out DNS tervalidasi (sudah tidak ada kesalahan dan telah
ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara UN) di
kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Subag Program
10. Pengiriman DNS tervalidasi paling lambat tanggal 17 Januari 2013 untuk
SMA/MA, SMK dan SMP/MTs, untuk SD/MI dikumpulkan melalui UPT dan
UPT mengirimkan ke Subag Program secara kolektif paling lambat tanggal 1
Pebruari 2013.

