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I. PENDAHULUAN 

Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan 

peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat, 

sebagai implementasinya, untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu 

sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah 

(EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat 

membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu 

secara berkelanjutan.  

EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang 

melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah 

berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar Penyusunan 

RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat 

kab/kota.  

Proses EDS merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan Tim 

Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan 

EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan 

RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun 

sekali. EDS dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri 

dari Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil Komite Sekolah, wakil orang 

tua siswa, dan pengawas.  

TPS mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk 

menilai kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan 

dalam instrumen. Dengan menggunakan Instrumen EDS, sekolah dapat 

mengukur dampak kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta 

didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap 

perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi 

kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua 

pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi 

dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.  

EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, 

khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan 
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manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktek dan 

peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen 

berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, 

implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta 

manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota, dan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, 

Renstra Kemendikbud, dan Renstra Kemenag.  

EDS, sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar 

peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah 

(RPS). EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan 

program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS 

menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu 

pendidikan. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab 

kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan 

mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu 

sekolah.  

Kegiatan EDS berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya 

keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai 

tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu 

terjaminnya transparansi dan validitasi proses.  

EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam 

membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam 

memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang 

terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu 

berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat 

kab/kota, provinsi, dan nasional. 

Melihat EDS tersebut merupakan suatu proses yang kontinyuitas, maka 

pemerintah pusat memandang perlu adanya tool atau alat bantu guna 

memfasilitasi kegiatan EDS tersebut, sehingga hasil kegiatan tersebut 

dapat dianalisis dan dipetakan baik oleh pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. 

Alat bantu tersebut harus mempunyai karakteristik: 



  

 3 

1. Dapat menjaring data pendidikan termasuk EDS dengan cepat, murah 

dan aman 

2. Mudah dijangkau dan dioperasikan sampai di tingkat satuan pendidikan 

3. Dapat melakukan analisis dan pemetaan data pendidikan 

4. Menghasilkan informasi yang dibutuhkan satuan pendidikan, 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan kebijakan 
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II. RANCANGAN SISTEM 

1. Entitas Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

 

 
 

Keterangan: 

No Entitas Deskripsi 

1 File Transaksi File yang berisi data EDS dan MSPD 

2 Instansi Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah dan 
LPMP yang terlibat secara langsung proses 
transaksi baik transaksi online maupun 
offline 

3 Database Tempat penyimpanan seluruh data digital 
penjaminan mutu pendidikan 

4 Supplier Data (PDSP) Menyuplai data yang dibutuhkan sistem (UN, 
Akreditasi, Dapodik) 

5 Security/Administrasi Melakukan proses administrasi, pengamanan 
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sistem, kontrol dan maintenance sistem   

6 Analitical Tools Alat bantu untuk proses analisis, pemetaan 
dan produksi informasi 

7 Informasi Menghasilkan informasi profil satuan 
pendidikan, dan pemetaan mutu pendidikan 

8 Stakeholder 
Pendidikan 

Satuan pendidikan, pemerintah daerah, 
pemerintah pusat, dan masyarakat lainnya 
sebagai pengguna informasi 

 

2. Sistem Cloud PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) 

Sistem Cloud PMP adalah suatu sistem yang menopang kegiatan 

penjaminan Mutu Pendidikan yang bertujuan untuk mempermudah 

proses transaksi, interaksi, komunikasi, produksi informasi dan 

interkoneksi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. 

Prinsip-prinsip dasar pada sistem cloud PMP adalah adanya kemudahan 

bertransaksi data, interkoneksi data, dan sinkronisasi data terutama data-

data yang berhubungan dengan data pendidikan sehingga menghasilkan 

produksi informasi penjaminan mutu pendidikan yang lebih riil, dan dapat 

dijadikan dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan mulai disatuan 

pendidikan hingga kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

Beberapa keuntungan menggunakan sistem cloud PMP diantaranya: 

 Proses transaksi mudah, cepat, aman, murah dan dapat diakses 

dimanapun 

 Fleksibilitas tinggi, setiap hasil pekerjaan, rekaman data dapat disimpan 

dengan mudah dan aman tanpa harus memikirkan space storage, 

ruangan komputer dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun  

 Menjaminan keamanan dan privasi data 

 Tidak perlu memikirkan rekap data, analisis data, dan pemetaan data, 

karena sistem cloud PMP yang melakukan semuanya 

 Tidak perlu memikirkan infrastruktur dan perawatan sistem karena 

sistem cloud PMP dijalankan dengan menggunakan sistem cloud server 

dan cloud storage yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun 
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 Sistem Cloud PMP memungkin adanya interkoneksi dan sinkronisasi 

data pendidikan 

 

 
 

3. Sistem Cloud EDS 

EDS merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang 

perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Oleh karena itu pelaksanaan EDS perlu difasilitasi 

terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

supaya menhasilkan data dengan riil, cepat dan akurat. 

Sistem cloud EDS adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem cloud 

PMP, dimana sistem cloud EDS memanfaatkan resources yang ada di 

sistem cloud PMP.  Aplikasi sistem cloud EDS yang akan 

diimplementasikan adalah berbasis web dan semi cloud akses, artinya 

transaksi manipulasi data hanya dilakukan akun yang mempunyai otoritas 

khusus tetapi akses informasi dapat dilihat oleh publik. 
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3.1 Rancangan Menu 

Berikut adalah menu yang dirancang untuk sistem EDS online: 

 Info 

 Statistik 

 Users 

 Sekolah Sasaran EDS 

 Pengawas Sekolah 

 Kuota EDS 

 Logger 

 Konfigurasi 

 Data Sekolah 

 Berdasarkan NPSN 

 Berdasarkan Nama 

 Berdasarkan Wilayah dan Jenjang 
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 Cari... 

 Data EDS 

 Download Format EDS 

 Upload File EDS 

 Riwayat Kirim File EDS 

 Download 

 Materi CB 

 Panduan EDS Online 

 Hubungi Kami 

 Tentang... 

 Forum 

Tidak semua menu-menu tersebut dapat dilihat dan diakses oleh user, 

setiap menu yang muncul akan berbeda-beda tergantung dari tingkatan 

user. 

3.2 Rancangan User 

User dirancang berdasarkan beberapa tingkatan sebagai berikut: 

 Level 1: Super Admin 

 Level 2: Admin Pusat 

 Level 3: Admin LPMP 

 Level 4: Operator LPMP 

 Level 5: Operator Pengawas 

 Level 6: Operator Sekolah 

Semua user level admin dapat membuat akun-akun baru pada level 

dibawahnya, kecuali user level operator tidak dapat membuat akun baru. 

Setiap level user akan memiliki konten web yang berbeda-beda, level 

paling atas akan dapat mengakses semua fitur web. 

Semua user juga memiliki fungsi kontrol terhadap level user dibawahnya, 

sehingga akan terjadi hirarkri kontrol terhadap akses konten web yang 

bermanfaat untuk menhindari kesalahan data yang disebabkan oleh 

human error. 
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3.3 Rancangan Proses 

Secara umum alur dari proses sistem EDS online adalah sebagai berikut: 

 

 

Proses Login 

 

  

Proses Akses Konten 

 

User Login Verifikasi Login 
Pemberian private 

key 

Masuk ke 
member area 

(sesuai level user) 
Akses konten web Logout 

Input User 

Input Password 

Input Kode Verifikasi 

Verifikasi User 

Verifikasi Level Akun 
Generate Private Key 

Membuat Sesi User 
Masuk Ke Member 

Area 

Akses Konten 
menggunakan private 

key 

Verifikasi 
Private Key 

Verifikasi Level 
Akun 

Load Sesi User 

Eksekusi 
fungsi-fungsi 
dari Konten 

Update Sesi 
user 

Cleaning Data 
Cache 
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3.4 Rancangan Transaksi Data 

Secara khusus transaksi data yang dimaksud pada sistem cloud EDS adalah 

download format file instrumen EDS dan upload file EDS. Download dan 

upload dapat dilakukan oleh user yang sudah teregistrasi dan sudah 

aktifasi. 

Sekolah dapat melakukan download dan upload hanya untuk sekolah itu 

saja, pengawas dapat melaukukan download dan upload hanya sekolah 

yang menjadi binaan pengawas tersebut, sedangkan operator dan admin 

LPMP dapat melakukan download dan upload pada sekolah-sekolah di 

wilayah LPMP tersebut. 

 

3.5 Rancangan Antarmuka 

Secara umum antarmuka dirancang menggunakan form standar html dan 

beberapa fitur tambahan seperti CSS (cascading style sheet) dan popup 

window untuk antarmuka dialog. 
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      Site Name

Menu1  Menu2  Menu3  Menu4        

Footer

Content

Side Menu

Option 1

Option 1

OK Cancel

Halaman Utama

User Dialog

 

3.6 Rancangan Informasi 

Informasi yang dirancang menggunakan format tabulasi dan format chart. 

Format tabulasi berguna untuk menampilkan informasi dalam bentuk 

satuan data (field) yang lebih rinci dan format chart untuk menampilkan 

informasi dalam bentuk grafik seperti line chart, bar chart, pie chart dan 

lain-lain yang berguna untuk perbandingan data/informasi, prediksi, 

kecenderungan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

pengambilan kebijakan. 

3.7 Rancangan Model Data 

Model data menggambarkan keterhubungan diantara data-data pada 

sistem. Data-data tersebut ada yang bersifat statis dan bersifat dinamis. 

Biasanya data statis disebut juga master data atau data referensi 

sedangkan data dinamis biasa disebut sebagai data transaksi. Berikut 

adalah rancangan model data yang sekaligus juga dapat dijadikan acuan 

pembuatan database. 
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III. KEBUTUHAN SISTEM 

1. Perangkat Keras 

a. Dedicated server atau cloud server dengan minimal 2 (dua) core 

dan RAM 8 GB, direkomendasikan sebaiknya menggunakan 2 buah 

server 

b. Dedicated storage atau cloud storage dengan minimal 1 TB 

c. Koneksi internet IIX (Indonesia Internet Exchange) minimal 4 Mbps 

dan sangat direkomendasikan minimal 8 Mbps pada saat peak time 

d. Dedicated IP public minimal 2 buah 

e. Perangkat jaringan lainnya (LAN Card, switch, router, security, dll) 

direkomendasikan mendukung lebar data minimal 1 Gbps 

2. Perangkat Lunak 

a. Sistem operasi Open Source (berbasis linux) atau menggunakan 

Microsoft Windows Server 2008 yang berlicensi 

(direkomendasikan) 

b. Firewall dan Antivirus berlicensi 

3. Pengguna Sistem 

a. Akses dapat menggunakan berbagai tipe perangkat seperti 

PC/Laptop, iPad, Mobile (HP), tablet, dll. 

b. Ada koneksi internet 

c. Ada software browser seperti IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, dll 

yang mendukung javascript 
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IV. IMPLEMENTASI SISTEM 

1. Spesifikasi Software 

a. Aplikasi berbasis web 

b. Dapat di akses oleh berbagai macam browser internet dengan 

bandwidth seminimal mungkin 

c. Dapat menangani transaksi data dalam jumlah besar 

d. Handal menangani banyak pengguna dalam waktu bersamaan 

e. Aman dan tidak mudah di bobol pihak lain 

f. Mudah dikembangkan 

2. Software Development 

Solusi yang dipakai untuk menghasilkan software sesuai dengan 

spesifikasi software di atas adalah menggunakan tools sebagai berikut: 

a. Web service menggunakan Apache 2.2 

b. Komunikasi client-server menggunakan PHP 5.3 

c. Antarmuka menggunakan HTML 5.0 dan CSS 3.0 

d. Kebutuhan client side menggunakan Javascript, Ajax dan Jquery 

e. Database server menggunakan PostgreSQL 9.1 

f. Scripting menggunakan CodeLobster 4.0 

3. Tahapan Implementasi 

Secara umum tahapan implementasi sistem EDS online adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan halaman utama berikut menu-menu sesuai dengan 

rancangan. Bagian konten di halaman utama dibuat secara dinamik 

artinya setiap kali perubahan konten tidak perlu seluruh halaman 

di load ulang, hanya bagian konten saja yang selalu update 

sehingga tidak membebani server. 

b. Pembuatan user dialog, dialog ini bersifat popup sebagai sarana 

interaksi antara user dengan sistem seperti tambah data, hapus 

data, edit data atau untuk pencarian data tertentu. 

c. Pembuatan scripting CSS (cascading style sheet), pembuatan css ini 

sangat berhubungan dengan pembuatan antarmuka aplikasi yang 
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dimaksudkan untuk menambah kekuatan aplikasi dari sudut 

pandang estetika, ergonomi, dan user friendly. 

d. Pembuatan database, database dibuat dengan menggunakan 

PostgreSQL 9.1 yang merupakan database server tingkat 

menengah ke atas yang mampu melayani banyak koneksi user dan 

mempunyai layanan unlimited storage. Database dibuat sesuai 

dengan rancangan model data sistem EDS online. 

e. Pembuatan scripting, ini merupakan pekerjaan utama untuk 

membuat semua fungsi-fungsi yang akan ditanamkan pada aplikasi 

sistem EDS online. Script ini dibuat dengan mengkombinasikan 

script HTML, PHP, Javasrcipt, Ajax dan Jquery. 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem EDS online dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana kesesuaian tampilan (visual), kebenaran fungsi-fungsi yang 

dibuat dan mengetahui sejauh mana unjuk kerja dari sistem. Berikut 

ini adalah daftar pengujian terhadap sistem. 

No Pengujian Tujuan Skenario Hasil  

1 Antarmuka Melihat kesesuaain 
semua tampilan 
antarmuka (halaman 
utama, menu dan 
user dialog) 

Eksekusi semua 
halaman web 
satu persatu di 
browser 
internet 

Baik, kecuali 
menggunakan 
browser IE 6 ke 
bawah dan browser 
yang tidak 
mendukung 
javascript hasilnya 
tidak sesuai 
harapan. Solusi: 
gunakan browser 
terkini 

2 Modul/fungsi Mengetahui 
kebenaran logika 
atau output yang 
dihasilkan 

Eksekusi semua 
fungsi-fungsi di 
browser 
internet 

Semua fungsi 100% 
benar dan output 
sesuai harapan 

3 Transaksi data 
(download dan 
upload) 

Mengetahui 
keberhasilan 
dowload dan upload 

Eksekusi menu 
download dan 
upload, 
sebelumnya 
sistem telah 
diisi dengan file 
dummy 

Baik, kecuali upload 
file jika koneksi 
terputus maka 
upload gagal, 
sedangkan 
download jika 
menggunakan 
software download 
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manager maka 
ketika koneksi 
terputus bisa di 
resume 

4 Unjuk kerja 
sistem 

Mengetahui 
kehandalan aplikasi 

Unjuk kerja 
sistem sangat 
dipengaruhi 
oleh Core 
Server, RAM, 
dan koneksi 
internet. 
Pengujian 
dilakukan 
menggunakan 
server fujitsu 
RX300S6, 6 
Core, 12 MB, 
bandwidth 
internet 4Mbps 

Download dan 
Upload file sebesar 
500KB 
membutuhkan 
waktu sekitar 3 
detik. Unjuk kerja 
sangat baik jika 
hanya satu user yg 
melakukan 
download dan 
upload, tapi unjuk 
kerja akan 
menurun jika 
banyak user 
melakukan 
download dan 
upload pada waktu 
bersamaan 

 

Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan sistem EDS online sudah berfungsi baik sesuai dengan 

spesifikasi software yang dirancang. Untuk meningkatkan kualitas 

kinerja dari sistem EDS online ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan: 

a. Sebaiknya pengguna aplikasi menggunakan browser internet yang 

up-to-date sehingga tampilan aplikasi lebih sempurna. 

b. Kecepatan akses internet pengguna sangat mempengaruhi unjuk 

kerja sistem EDS online. 

c. Kinerja sistem EDS online sangat tergantung dari spesifikasi server 

yang digunakan, bandwidth internet dan jumlah user yang 

mengakses dalam waktu bersamaan. 

5. Refinement 

Berdasarkan hasil uji coba dan review rancangan sistem EDS online, 

berikut ini adalah refinement yang telah dilakukan: 

a. Platform sudah menggunakan HTML 5.0 dan CSS 3.0 sehingga 

mereduksi isu-isu kompatibilitas perbedaan browser internet dan 
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memungkinkan sistem dapat dijalankan di semua perangkat 

seperti PC/Laptop, mobile/HP, iPad, tablet, dsb. 

b. Sistem EDS online telah ditanamkan fungsi pengamanan yang 

bertingkat dari mulai user login sampai dengan perizinan akses 

konten. Data-data yang dilewatkan ke sistem EDS online telah 

dienkripsi dengan teknologi cryptografi terkini 128 bit sehingga 

sangat kecil sekali kemungkinan di bobol orang lain. 

c. Untuk menambah kinerja sistem EDS online, maka di server telah 

ditanamkan aplikasi pembantu yang melayani kebutuhan sistem 

EDS online. Beberapa fitur aplikasi pembantu tersebut diantaranya 

auto generate instrumen file excel, auto backup, dan sinkronisasi 

upload file excel ke database.  
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V. PANDUAN APLIKASI 

Aplikasi sistem EDS online dapat dijalankan di berbagai browser internet 

dengan alamat http://e-eds.kemdikbud.go.id 

1. Halaman Utama 

Halaman utama memuat informasi statistik transaksi data, di halaman 

ini akses dibatasi hanya dapat melakukan pencarian data sekolah pada 

menu “Data Sekolah, dan akses menu “Hubungi Kami” sebagai sarana 

komunikasi tidak langsung dengan administrator. Untuk dapat 

mengakses semua konten web, maka harus login dulu. Jika belum 

mempunyai akun untuk login, maka segera menghubungi 

administrator di LPMP. Jika belum ada administrator di LPMP, maka 

segera akses menu “Hubungi Kami”, kemudian isi data-data valid yang 

berisi:  

http://e-eds.kemdikbud.go.id/
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Nama Instansi: LPMP .... 

Nama calon admin: .... 

Nip: .... 

Email: .... 

Telp/HP: ... 

Serta melampirkan SK Kepala LPMP yang menunjukan anda sebagai 

administrator EDS dengan cara browse file pada field “Attach File“. 

Kemudian klik tombol kirim, maka sistem akan segera mengirim link 

aktifasi ke email calon admin. 

 

Selain admin maka proses pembuatan akun harus melalui admin di 

LPMP. 

Untuk melakukan aktifasi akun, buka email anda sebagai calon admin, 

kemudian di inbox email cari “EDS online” dengan subjek “Aktifasi 

Akun”, kemudian klik link aktifasi akun seperti gambar dibawah ini. 

 

Isi nama dan 

email aktif 

Isi: Instansi, 

Nama, Nip, 

Email, Telp 

Lampirkan file SK 

penunjukan admin 

Jawab 

pertanyaan 

dengan benar 

Link aktifasi 
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2. Login 

Pada halaman utama klik tombol “Login”, maka akan keluar dialog 

login, anda harus mengisi “Username”, “Password”, dan mengetikan 

kode yang tertera pada dialog login tersebut, kemudian klik tombol 

“Kirim”. 

 

Jika keluar pesan “User, Password atau Kode salah!”, maka ada 

beberapa kemungkinan: 

a. Anda belum punya akun yang valid, segera minta ke admin 

untuk dibuatkan akun. 

b. Anda salah mengetikan User, Password dan Kode, maka cek 

lagi pengetikan tersebut. 

c. Anda lupa password, maka segera hubungi admin anda untuk 

melakukan reset password. 

d. Jika anda sudah punya akun, tetapi tetap tidak mau login, maka 

kemungkinan anda belum aktifasi (akun belum aktif), maka 

segera hubungi admin LPMP untuk segera diaktifkan. 

Jika semua data-data yang dimasukan benar, maka anda akan 

memasuki member area, dimana anda dapat melakukan akses ke 

konten yang tersedia pada member area tersebut. 

Isi dengan nama 

akun anda 

Isi dengan 

pasword anda 

Jika kode tidak 

terbaca klik 

“Reload Image” Isi kode sesuai 

dengan yang 

tertera Klik “Kirim” untuk 

authentifikasi login 
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Menu-menu yang tampil di member area akan berbeda-beda 

tergantung dari level user.  

3. Akses Konten 

Menu-menu yang tertera di member area semuanya dapat diakses 

dengan cakupan akses data yang sesuai dengan level user, khusus 

admin pusat maka cakupan akses data adalah nasional, untuk user 

LPMP cakupan akses data adalah data-data yang berada di wilayah 

LPMP user tersebut dan tidak dapat mengakses data-data LPMP lain. 

Untuk operator pengawas cakupan akses data hanya sekolah-sekolah 

yang menjadi binaannya, dan untuk operator sekolah hanya dapat 

mengakses sekolah itu saja. 

A. Menu Info 

A1. Menu Statistik 

Klik menu Info->Statistik, maka akan menampilkan statistik 

transaksi data harian dan progress perolehan upload file EDS untuk 

masing-masing LPMP. Transaksi data harian akan dapat dimonitor 

sampai dengan 7 (tujuh) hari terakhir, sedangkan progress 

perolehan upload menunjukkan kondisi riil upload file EDS saat ini 

di masing-masing LPMP. 

Daftar menu utama 

Reset Password akun 

Update akun 

Keluar dari member area, dan 

kembali ke halaman utama 
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A2. Menu Users 

Klik menu Info->Users, maka akan menayangkan daftar akun users. 

 

Tombol 

pembuatan 

akun baru 

Tombol 

Refresh 

akun 

Kotak isian 

pencarian 

akun 

Tombol mulai 

pencarian akun 

Icon detil 

akun 

Icon reset password 

Icon edit akun 

Icon kirim email 

Icon hapus akun 
Tombol navigasi 
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Menu users hanya dapat dilihat oleh akun dengan level admin, dan 

daftar akun yang ditampilkan sesuai dengan ranahnya. Admin 

LPMP hanya dapat melihat daftar akun di LPMP tersebut 

sedangkan admin pusat dapat melihat seluruhnya. 

Pembuatan Akun Baru 

Untuk membuat akun baru klik tombol maka akan tampil 

dialog berikut: 

 
 Isilah semua kolom-kolom yang tersedia, isian Nama Akun 

harus unik dan isian Email harus valid dan masih aktif. 

 Pilih Tipe Akun yang dikehendaki. 

 Untuk pilihan tipe akun Operator Pengawas, maka harus 

memilih juga pilihan Jenjang dan Pendamping (jika ada). Pilihan 

jenjang mengindikasikan bahwa pengawas dapat memonitor 

sekolah binaannya spesifik terhadap jenjang sekolah yang 

dipilih, jika sekolah binaannya lebih dari satu jenjang maka 

pilihlah Jenjang dengan “None”.  Jika di LPMP terdapat 

Operator LPMP maka pilihlah Pendamping yang tersedia, jika 

tidak ada Operator LPMP maka pilih “None”. 



  

 24 

 Untuk pilihan tipe akun Operator Sekolah, maka isilah NPSN 

dengan NPSN sekolah akun tersebut. 

 Centang “Aktif” untuk mengaktifkan akun secara langsung pada 

saat akun dibuat, jika “Aktif” tidak dicentang maka admin dapat 

memberikan link aktifasi dengan mengirimkan email aktifasi 

pada akun tersebut. 

 Jika semua pengisian akun telah lengkap, klik tombol “Simpan” 

untuk memulai pembuatan akun. 

Refresh Daftar Akun 

Refresh daftar akun dimaksudkan untuk load daftar akun secara 

default sama hal nya pada saat klik menu Info->Users. Untuk me-

refresh daftar akun klik tombol  

Pencarian Akun 

Untuk mencari akun, isilah pada kotak isian pencarian kemudian 

klik tombol cari. Maka sistem akan mencari akun 

berdasarkan text pencarian yang meliputi pencarian akun, nama 

lengkap, instansi dan ranah. 

View Detil Akun 

Untuk melihat detil akun klik icon maka data-data akun 

akan ditampilkan secara detil. 
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Reset Password 

Jika terdapat akun dibawah akun admin yang lupa password, maka 

admin dapat melakukan reset password dengan cara klik icon  

maka akan tampil dialog reset password. 

 

Edit Akun 

Admin dapat mengedit akun dibawahnya dengan cara klik icon  

maka  akan tampil dialog edit akun. 

 

Kirim Email 

Admin dapat mengirim email ke akun dibawahnya dengan cara klik 

icon  maka  akan tampil dialog berikut ini. 
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Ada 2 (dua) tipe pesan pengiriman Email, tipe pesan “Normal” dan 

tipe pesan “Aktifasi Akun”. Tipe pesan “Normal” sama halnya 

dengan pengiriman email biasa, anda mengisi isian subjek dan 

pesan kemudian klik tombol “Kirim”, maka pesan akan dikirim ke 

email akun tersebut. Sedangkan tipe pesan “Aktifasi Akun” 

digunakan pada saat akun belum aktif dan admin mengirimkan link 

aktifasi ke email akun. Setelah link aktifasi dikirimkan maka di 

inbox email akun tersebut akan tampak link aktifasi seperti berikut. 

 

Supaya akun menjadi aktif, maka link aktifasi yang ada di email 

akun tersebut harus di klik. Jika tampil pesan seperti gambar 

berikut, maka akun telah aktif dan dapat melakukan “Login”. 
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Menghapus Akun 

Admin dapat menghapus akun dibawahnya dengan cara klik icon  

maka  akan tampil dialog konfirmasi penghapusan akun. 

 

Navigasi 

Navigasi dimaksudkan untuk membagi sejumlah data kedalam 

beberapa halaman dan setiap halaman hanya ditampilkan 

beberapa data saja misalnya 20 baris per halaman. Pengguna 

dapat memajukan, memundurkan halaman atau loncat ke halaman 

tertentu untuk melihat data pada halaman tersebut. 

 

A3. Menu Sekolah Sasaran EDS 

Menu Sekolah Sasaran EDS hanya dapat dilihat oleh akun level 

admin, klik menu Info->Sekolah Sasaran EDS, maka akan tampil 

daftar sekolah sasaran EDS, untuk admin pusat sekolah sasaran 

EDS dapat dilihat secara nasional sedangkan untuk admin LPMP 

hanya dapat melihat sekolah sasaran EDS di wilayah LPMP itu. 
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Gunakan fasilitas pencarian untuk mencari sekolah yang 

diinginkan, jika diperlukan untuk me-load data sasaran EDS secara 

default klik tombol  dan jika ingin menghapus sekolah 

sasaran EDS maka klik icon 

Menambah Sekolah Sasaran EDS 

Untuk menambah sekolah sasaran EDS klik tombol maka 

akan tampil dialog berikut: 

 
Dialog di atas akan menampilkan semua sekolah yang berada di 

wlayah LPMP, gunakan fasilitas pencarian untuk mencari sekolah 

yang diinginkan. Pada kolom Sasaran, jika terdapat kotak centang 

yang berada di samping kanan baris data sekolah, maka sekolah 

tersebut tidak termasuk sekolah sasaran EDS, sebaliknya jika tidak 

ada kotak centang di samping baris data sekolah, maka sekolah 

tersebut sudah menjadi sasaran EDS. Untuk menambah sekolah 

sasaran EDS, beri tanda centang pada kotak centang di samping 

data sekolah yang diinginkan, kemudian klik tombol “Simpan”, 

maka kotak centang tadi akan hilang sebagai tanda bahwa sekolah 

yang dipilih tadi sudah menjadi sekolah sasaran EDS.  
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A4. Menu Kuota EDS 

Menu Kuota EDS hanya dapat di akses oleh akun level admin, 

admin pusat dapat mengakses kuota EDS seluruh LPMP sedangkan 

admin LPMP hanya dapat mengakses kuota EDS LPMP tersebut. 

Klik menu Info->Kuota EDS, maka akan tampil daftar kuota EDS. 

 

Gambar di atas memperlihatkan kuota EDS yang ditetapkan 

masing-masing LPMP juga memperlihatkan jumlah sekolah yang 

sudah menjadi sasaran EDS. Untuk mengganti/edit kuota EDS, klik 

icon sehingga tampil dialog berikut, kemudian isilah jumlah 

kuota EDS pada kolom Kuota kemudian klik tombol “Simpan”. 

 

Jumlah sasaran EDS pada daftar kuota EDS tidak dapat dirubah, 

karena jumlah sasaran EDS dihitung otomatis pada saat 
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penambahan sekolah sasaran EDS (lihat bagian “Menambah 

Sekolah Sasaran EDS). 

A5. Menu Pengawas Sekolah 

Menu Pengawas Sekolah dapat dilihat oleh admin dan operator 

LPMP, admin dapat melihat seluruh pengawas, sedangkan 

operator LPMP hanya dapat melihat pengawas yang 

didampinginya. 

Klik menu Info->Pengawas Sekolah, maka akan tampil daftar 

pengawas. 

 

Gunakan fasilitas pencarian untuk mencari data pengawas tertentu 

dan klik tombol “Refresh” untuk me-load data pengawas secara 

default. 

Untuk melihat detil pengawas, pada kolom Actions klik icon 

seperti tampak pada gambar berikut ini. 

Detil pengawas 

Melihat sekolah binaan 

Edit sekolah binaan 
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Untuk melihat sekolah binaan, klik icon maka akan tampil 

dialog berikut. 

 

Pada dialog di atas menginformasikan daftar sekolah yang menjadi 

binaan pengawas, kolom “Upload” dan kolom “Process” adalah 

mengindikasikan berapa jumlah file EDS yang telah di upload 

maupun di proses untuk masing-masing sekolah. Ini juga berfungsi 

untuk mengontrol aktifitas pengiriman file EDS, sehingga baik 

admin maupun operator LPMP dapat menginformasikannya 

kepada pengawas.   

Untuk menambah sekolah binaan, klik icon maka akan tampil 

dialog yang berisi daftar sekolah yang belum ada pembinanya. 

Gunakan fasilitas pencarian untuk mencari sekolah yang akan 

dijadikan binaannya, kemudian centang pada kotak centang 

disebelah kanan data sekolah, kemudian klik tombol “Simpan”. 
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A6. Menu Sekolah Binaan 

Menu Sekolah Binaan hanya dapat dilihat oleh operator pengawas, 

klik menu Info->Sekolah Binaan, maka akan tampil daftar sekolah 

binaan. 

 

Daftar sekolah pada tabel di atas menginformasikan jumlah file 

yang telah di upload maupun di process oleh sistem, sehingga 

pengawas mengetahui sekolah mana yang sudah maupun yang 

belum upload file EDS. 

B. Menu Data Sekolah 

Untuk operator sekolah, Klik menu “Data Sekolah” akan 

menampilkan data-data sekolah berikut status upload file EDS, 

sedangkan selain operator sekolah, maka menu “Data Sekolah” 

akan menampilkan pilihan pencarian sekolah. 
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B1. Menu Pencarian Sekolah Berdasarkan NPSN 

Klik menu Data Sekolah->Berdasarkan NPSN, maka akan tampil 

dialog berikut. 

 

Jika di klik tombol “OK” maka akan menampilkan sekolah yang 

dicari, jika di tabel kosong (tidak ada data), maka npsn tidak 

ditemukan. 

 

B2. Menu Pencarian Sekolah Berdasarkan Nama 

Klik menu Data Sekolah->Berdasarkan Nama, maka akan tampil 

dialog berikut. 



  

 34 

 

Jika di klik tombol “OK” maka akan menampilkan sekolah yang 

dicari, jika di tabel kosong (tidak ada data), maka nama sekolah 

tidak ditemukan. 

 

B3. Menu Pencarian Sekolah Berdasarkan Wilayah dan Jenjang 

Klik menu Data Sekolah->Berdasarkan Wilayah dan Jenjang, maka 

akan tampil dialog berikut. 

 

Jika di klik tombol “OK” maka akan menampilkan sekolah yang 

dicari, jika di tabel kosong (tidak ada data), maka pencarian 

sekolah berdasarkan wilayah dan jenjang tidak ditemukan. 
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B4. Menu Pencarian Sekolah Custom 

Klik menu Data Sekolah->Cari, maka akan tampil dialog berikut. 

 

Jika di klik tombol “OK” maka akan mencari sekolah berdasarkan 

NPSN, nama sekolah, propinsi, maupun kabupaten/kota, jika di 

tabel kosong (tidak ada data), maka pencarian sekolah tidak 

ditemukan. 
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C. Menu Data EDS 

C1. Menu Download Format EDS 

Klik menu Data EDS->Download Format EDS, maka akan 

menampilkan daftar sekolah sesuai dengan ranah akun yang siap di 

download format EDS nya dalam bentuk file excel 2007 (*.xlsx). 

File yang di download otomatis akan diberi nama 

“EDS_2012_NPSN.xlsx”, dimana NPSN adalah nomor NPSN sekolah 

itu dan file tersebut sudah berisi data pokok sekolah berikut nama-

nama guru di sekolah tersebut. 

 

Pada tabel di atas terdapat kolom “Sasaran”, “Tidak” berarti 

sekolah tersebut bukan sasaran EDS, sedangkan “Ya” berarti 

sekolah tersebut merupakan sasaran EDS. Untuk men-download 

format EDS klik icon maka sistem akan mencari file format 

EDS yang sesuai. Jika file ditemukan maka akan tampil dialog untuk 

download file. (dialog mungkin berbeda tergantung dari sistem 

operasinya dan juga apakah dalam sistem terdapat aplikasi 

Download Manager). Download dari sistem EDS online ini sudah 

mendukung “Resume”, jika koneksi internet terputus maka dapat 

melakukan “Resume” di lain waktu ketika terhubung kembali 

dengan koneksi internet (berlaku jika di komputer terdapat aplikasi 

download manager). 
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Jika di klik tombol “OK” maka akan menampilkan progress 

download. 

Jika sistem tidak menemukan file format EDS yang sesuai maka 

akan tampil dialog berikut. 

 

Jika tampak dialog seperti di atas, klik tombol “OK” kemudian 

tunggu beberapa menit, sistem akan otomatis membuat generate 

format EDS, kemudian ulangi lagi proses download dengan klik 

icon sampai tampil dialog untuk siap melakukan download 

file format EDS (jangan lupa folder tempat penyimpanan file yang 

di download).   

Proses di atas berlaku untuk akun non operator sekolah, 

sedangkan untuk akun operator sekolah begitu klik menu Data 

EDS->Download Format EDS, maka otomatis akan menampilkan 

dialog download file, jika file tidak ditemukan maka sistem akan 

membuat generate file secara otomatis. 
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C2. Menu Upload File EDS 

File format EDS yang telah di download dan telah diisi dengan 

lengkap harus diberi nama “EDS_2012_NPSN.xlsx” dimana NPSN 

adalah no NPSN sekolah itu (contoh: EDS_2012_20200104.xlsx). 

Segeralah mengirimkan file tersebut dengan cara klik menu Data 

EDS->Upload File EDS,  sehingga tampil dialog berikut ini. 

 

Untuk melakukan upload file klik tombol “Add Files..” sampai 

tampil dialog untuk memilih file yang akan di upload. Untuk akun 

non operator sekolah dapat memilih beberapa file sekaligus, 

sedangkan untuk operator sekolah hanya 1 (satu) file saja yang 

dapat dipilih. 

 

Setelah file yang akan di upload dipilih, klik tombol “Open” maka 

pada dialog upload akan menampilkan daftar file yang siap di 

upload seperti tampak berikut ini. 
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Mulai melakukan proses upload terhadap semua 

file yang ada di daftar upload. 

Mulai melakukan proses upload terhadap satuan file  

Membatalkan semua proses upload terhadap 

semua file yang ada di  daftar upload 

Membatalkan proses upload terhadap satuan file   

Menghapus file yang sudah di upload 

   Melihat identitas file yang sudah di upload 

Klik tombol “Start Upload” untuk memulai upload file, maka proses 

upload segera dimulai dengan menampilkan progress upload, 

ketika semua proses upload telah selesai, maka akan tampak 

dialog upload seperti berikut. 
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Beberapa kemungkinan status upload file. 

Kesalahan nama file yang di upload atau 

file yang di upload bukan di ranahnya akun 

Kesalahan tipe file    

Kesalahan NPSN di file yang di upload tidak 

ditemukan di database 

Sukses meng-upload file 

C3. Menu Riwayat Kirim File EDS 

Riwayat kirim upload file EDS dapat dilihat dengan cara, klik menu 

Data EDS->Riwayat Kirim File EDS, maka akan tampak daftar 

riwayat kirim file yang diurutkan berdasarkan waktu upload. Pada 

riwayat kirim file EDS, dapat dilihat juga akun yang telah 

melakukan upload dan status proses file yang telah di upload 

seperti tampak pada gambar di bawah ini. 
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D. Menu Download 

Klik menu “Download” maka akan tampil daftar file yang dapat di 

download. 

4. FAQs (Frequently Asked Questions) 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul: 

Q: Apa nama situs resmi untuk Sistem EDS Online? 

A:  Situs resmi yang ditetapkan untuk sistem EDS online adalah 

http://e-eds.kemdikbud.go.id 

Q: Kenapa sistem EDS online tampilannya tidak sempurna dan 

sebagian kontennya tidak terlihat? 

A: Update browser internet dengan versi terbaru. 

Q: Kenapa ketika klik tombol “Login”, dialog pengisian login tidak 

keluar? 

A: Refresh browser internet. 

Q: Kenapa login susah sekali, selalu ada pesan “User, Password atau 

Kode salah”? 

A: Ada beberapa kemungkinan: 

1. User belum teregistrasi, silahkan hubungi admin LPMP 

2. User sudah teregistrasi, tetapi user tersebut belum diaktifkan, 

silahkan hubungi admin LPMP 

http://e-eds.kemdikbud.go.id/
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3. Salah penulisan akun, password atau kode, silahkan cek lagi 

penulisan tersebut 

4. User lupa nama akun atau password, silahkan hubungi admin 

LPMP 

5. Kode tidak terbaca, silahkan klik icon untuk reload 

image  

Q: Apakah di LPMP harus ada operator LPMP? 

A: Ya, minimal satu orang 

Q: Apakah pada saat pembuatan operator pengawas harus selalu 

dimasukan/dipilih Pendamping (operator LPMP) 

A: Sebaiknya setiap operator pengawas selalu dikaitkan dengan 

Pendamping (operator LPMP), jika tidak dikaitkan dengan 

Pendamping, maka LPMP tidak dapat memonitor sekolah binaan 

pengawas tersebut. 

Q: Apakah operator LPMP maupun operator pengawas dapat 

melakukan download dan upload file EDS? 

A: Ya, operator LPMP dapat melakukan download dan upload file EDS 

semua sekolah di wilayah LPMP, sedangkan pengawas dapat 

melakukan download dan upload untuk sekolah binaannya. 

Q: Bagaimana solusinya jika sekolah akan melakukan download dan 

upload tetapi sekolah tersebut belum punya akun? 

A: Silahkan hubungi pengawas sekolah tersebut. 

Q: Apakah sekolah yang bukan termasuk sasaran EDS dapat 

bergabung dengan sistem EDS online? 

A: Ya, syaratnya harus punya NPSN dan NPSN tersebut terdaftar di 

database sistem EDS online. 

Q: Bagaimana caranya mengecek NPSN sudah terdaftar di sistem EDS 

online? 

A: Silahkan gunakan fasillitas pencarian NPSN di sistem EDS online. 

Q: Bagaimana caranya supaya mahir mengoperasikan sistem EDS 

online? 

A: Silahkan pahami panduan aplikasi di dokumentasi ini pada Bab V. 
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Q: Bagaimanakah caranya supaya dapat menjadi member sistem EDS 

online? 

A: silahkan hubungi admin LPMP 

Q: Jika ada permasalahan lain, siapakah yang harus dihubungi? 

A: Helpdesk di sistem EDS online adalah bertingkat, jika ada masalah 

di operator sekolah, maka dapat menghubungi operator pengawas, 

jika ada masalah di operator pengawas, maka dapat menghubungi 

operator LPMP, jika ada masalah di operator LPMP, maka dapat 

menghubungi admin LPMP 

Q: Siapakah yang membuat akun admin LPMP? 

A: Admin pusat dapat membuat akun admin LPMP dengan syarat 

melampirkan SK penunjukkan calon admin LPMP dari Kepala LPMP. 

Q: Jika ada hal-hal lain, apakah admin pusat dapat dihubungi? 

A: Ya, silahkan kirim pesan ke sistem EDS online (ada di menu 

“Hubungi Kami”). 

Q: Apakah sistem EDS ini memuat informasi (rekap, pemetaan, 

agregasi, analisis) yang dibutuhkan stakeholder? 

A: Ya, sedang dikembangkan.  
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VI. PENGEMBANGAN APLIKASI 

Aplikasi sistem EDS online sangat memungkin untuk dikembangkan sesuai 

dengan harapan para pemangku kebijakan. Beberapa pengembangan 

sistem yang dapat dilakukan pada sistem EDS online ini adalah: 

1. Sistem MSPD  online, sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring 

sekolah oleh pengawas sekolah di kabupaten/kota. 

2. Sistem OLAP (Online Analitycal Processing), sebuah pendekatan secara 

cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap kueri analitik yang 

multidimensi. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global yang 

juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. 

OLAP merupakan perampingan dari istilah lama database OLTP (Online 

Transaction Processing). Sistem OLAP memungkinkan diintegrasikan 

dengan sistem EDS online yang dapat menghasilkan output yang 

berguna sebagai bahan pertimbangan para pemangku kebijakan. 

3. GIS online, GIS adalah singkatan dari Geographic Information System 

atau sistem informasi geografis. GIS merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk mengelola (input, manajemen, dan output) data 

spasial atau data yang bereferensi geografis. Setiap data yang merujuk 

lokasi di permukaan bumi dapat disebut sebagai data spasial 

bereferensi geografis. Sistem EDS online memungkinkan untuk 

dikombinasikan dengan GIS karena data-data di sistem EDS online 

sudah mengaitkan dengan data referensi bumi seperti wilayah 

propinsi, kabupaten dan kecamatan. 
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VII. PENUTUP 

Semangat memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menuntut 
berbagai upaya bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.  
Pemetaan mutu pendidikan sebagai langkah awal dalam rangkaian proses 
penjaminan mutu akan memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi apabila 
terwujud integrasi dari berbagai proses dalam pemetaan mutu dengan 
berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unit utama 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah dan 
pemerintah dengan memanfaatkan  kemampuan teknologi informasi untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menampilkan berbagai data 
dan informasi dari satuan pendidikan. 

Penyusunan profil mutu satuan pendidikan yang diagregasi di tingkat 
berikutnya dengan sebutan peta mutu pendidikan merupakan gambaran 
nyata kondisi mutu pendidikan dalam konteks capaian Standar Nasional 
Pendidikan.  Profil dan peta mutu yang dihasilkan akan bermanfaat bagi 
peningkatan mutu pendidikan apabila disusun berdasarkan data dan 
informasi yang valid dan akurat. Peningkatan mutu dapat terwujud apabila 
profil dan peta mutu yang telah digunakan sebagai sumber data bagi 
penyusunan program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam implementasi 
program berbasis profil dan peta mutu di setiap tingkatan, yaitu satuan 
pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah. 

Upaya bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan 

dengan semangat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik 

harus dimulai dari proses pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan 

dianalisis sebagai bahan penyusunan program peningkatan mutu sebagai 

wujud komitmen dan tanggungjawab bersama dalam peningkatan mutu 

pendidikan.  Buku dokumentasi sistem EDS online sebagai salah satu alat 

bantu pengolah informasi penjaminan mutu pendidikan ini hadir dengan 

segala kekurangannya sebagai sebuah alternatif acuan bagi pengolahan 

profil dan peta mutu pendidikan. Sumbang saran dan perbaikan bagi upaya 

peningkatan mutu pendidikan sangat diharapkan untuk memperkaya dan 

memperdalam ide dan kajian atas profil dan peta mutu sebagai basis 

peningkatan mutu pendidikan.  Semoga segala upaya yang diniatkan untuk 
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melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan akan menjadi 

catatan pertanggungjawaban atas amanah yang dititipkan oleh seluruh 

pemangku kepentingan pendidikan, khususnya oleh peserta didik dan 

terutama oleh Sang Maha Pemberi Amanah, Tuhan Yang Maha Esa. 


