
Standar Operasional Prosedur ($Op)
Penebitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUprK)
Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
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,(eterangan:
1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (pTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima

NUPTK. $etiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, br.rkan fotocopy) tersebut di-scan dan
disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk
diunggah melalui sistern aplikasi VervalPTK.

2- Satuan Fendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan
sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. $elanlutnya Satuan Pendidikan
mengunggah semua dokumen persyaratan dan rnengirim pengajuan melalui sistem aplikasi
VervalPTK.

3. Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data
calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalFTK. Atdikbucl atau Dlnas Pendidikan
memeriksavaliditas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhipersyaratan maka
selanjutnya data tersebut diterinra atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan
alasannya. Pengajuan yang ditclak akan kenrbali rnenjadi calon penerirna NUPTK.

4" BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DlKfrllAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan
validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervaiPTK. BPKLN, LPIV{p atau
BP PAUD- DlKl\llAS n'lemerikea validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan
rnemenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid
akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon
penerima NUPTK.

5. PDSPK menerbitkan NL.IPTK melalui sistern aplikasi VervalPTK herdasarkan hasil verifikasi
dan validaslyang dilakukan oleh BPKLN atau LptvlP/BP PAUD-DtKtVtAS"

Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VerualpTK,
kemudian menginformasikannya kepada PTKterkait. t{UPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat
melalui Iarnan gtk.data. kemdikbud.go. id/frata/Slafus.
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