
1TANYA JAWAB EDS 
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

INSTALLASI
Patch dan installer, install aplikasi, 

registrasi

PENGISIAN DATA EDS
Pengisian EDS Desktop, hitung total 

kemajuan, upload data csv dari 

android

SINKRONISASI DAN PROGRES PENGIRIMAN
Notifikasi sinkronisasi, sinkronisasi gagal, progres 

pengiriman,  detail data progress pengiriman

HITUNG RAPOR MUTU
Proses hitung rapor mutu, hasil rapor 

mutu, rapor mutu untuk SLB.

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

?
?
?
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INSTALLASI
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

1
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PERTANYAAN

JAWABAN

1. Jika sudah melakukan sinkronisasi dengan EDS2020 Covid-19 (Versi 2020) 
mengapa harus menggunakan installer EDS2020 Covid-19 (Versi 2020.A)?

❑ Karena ada sedikit perubahan database di server dan perubahan tersebut 
disertakan dalam prefill EDS, maka disarankan menggunakan Installer EDS2020 
Covid-19 (Versi2020.A) dan registrasi menggunakan hasil genarate Prefill EDS 
yang terbaru

❑ Sebelum melakukan Instal/Unistal (menggunakan installer EDS2020 Covid-19 
(Versi2020.A), sekolah harus memastikan dulu sudah melakukan sinkronisasi 
EDS2020 Covid-19 (Versi2020)  dan tercatat di progress EDS
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PERTANYAAN

JAWABAN

2. Dengan menggunakan installer EDS2020 Covid-19 (Versi2020.A), jika hasil 
sinkronisasi yang belum tercatat di progres pengiriman apakah data EDS 
aman dan data sekolah tidak hilang ??

❑ Data sekolah hasil sinkron aman dan data 
tidak hilang dengan catatan sinkronisasi 
berhasil/sukses, sebab data yang 
disnkronkan tersebut secara realtime 
diperbaharui melalui prefill eds yang 
dapat digenarate serta download di 
Laman Genarate Prefill.
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Lakukan Generate ulang dan yakikan 
size/ukuran file prefill hasil download 
tidak 1 kb, ukruan/size file prefill yang 
normal > 4.000 kb/4 mb

3. Mengapa ketika sudah melakukan 
instalasi dan saat selesai proses 
registrasi Terdapat keterangan 
“Maaf beberapa data tidak masuk”

Tidak normal

normal
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Itu dikarenakan file prefill tidak 
normal. silahkan Generate ulang dan 
yakinkan size/ukuran file prefill hasil 
download tidak 1 kb, ukuran/size file 
prefill yang normal > 2.000 kb/2 mb

4. Setelah berhasil melakukan 
registrasi dengan prefill, namun 
mengapa ketika login gagal (tidak 
bisa login) ?

Tidak normal

normal
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PERTANYAAN

JAWABAN

5. Apakah Spesifikasi Komputer/laptop berpengaruh terhadap aplikasi EDS2020 
Covid-19 (Versi2020.A) dan idealnya seperti apa ??

❑ Spesifikasi Komputer/Laptop sangat berpengaruh
❑ Spesifikasi komputer yang direkomendasikan, yaitu:

a) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
b) memori standar 4GB DDR3;
c) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
d) sistem operasi Windows 10;
e) aplikasi terpasang peramban web seperti google chrome, Mozilla firefox, 

atau opera.
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PENGISIAN DATA EDS
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

2
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PERTANYAAN

JAWABAN

1. Mengapa Setelah melakukan pengisian dan simpan, pada kemajuan tidak 
mencapai 100% ??

❑ Lakukan proses “Hitung rekap kemajuan anda” yang ada di pojok kanan atas 
menu Kuisoner 🡺 isi Kuisoner
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PERTANYAAN

JAWABAN

2. Mengapa progress Kemajuan keseluruhan tidak bisa 100% (hanya 50%) ??

❑ Progres kemajuan Keseluruhan merupakan peritungan dari Responden yang 
sudah melakukan pengisian Intrumen,yanga mana kelengkapan responden di 
EDS terdiri dari KS (50%) dan Guru (50%)

❑ Apabila tidak mencapai 100%, berarti salah satu dari Kelengkapan responden 
belum menyelesaikan isian instrumen sesuai jumlah responden yang telah 
ditentukan

❑ Dan bisa juga terjadi karena doble akun pengguna (1 pengguna, ada dua akun) 🡺 
solusi : hapus salah satu akun pengguna
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Silahkan lakukan hapus di menu :
1) Pengaturan
2) Manjemen Pengguna
3) Pilih garis tiga diba samping kanan 

baris nama pengguna
4) Pilih hapus
5) Klik Ya : untuk mengakhiri 

penghapusan

3. Bagaimana cara menghapus akun 
pengguna jika terjadi doble/ganda ?
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Cek ulang isian responden yang ada di 
android, terutama isian NPSN dan 
email Responden

❑ Masih dalam proses identifikasi

4. Mengapa tidak bisa upload file csv  
dengan tampil keterangan “File 
terindikasi dimodifikasi” ?
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PERTANYAAN

JAWABAN

5. Apakah utnuk jenjang SLB harus mengisi EDS 2020 ??

❑ Ya, untuk semua SLB harus mengisi EDS di apliaksi EDS 2020 covid19 – Versi 
2020.A

❑ SLB dapat mengunakan installer untuk proses installasi EDS
❑ Batas waktu pengiriman data 31 Desember 2020
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HITUNG RAPOR MUTU
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

3
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Cek versi Aplikasi DAPODIK harus 
versi terbaru, saat ini Versi terabru 
adalah  2021.b (untuk memastika bisa 
refresh dengan Ctrl+F5 atau clear 
cache browser terlebih dahulu)

❑ Jika Belum Versi terbaru (2021.b), 
lakukan update aplikasi Dapodik

❑ Jika Sudah Update, tapi masih tetap, 
tidak bisa, maka lakukan :
1. Uninstal APP Dapodik
2. Intstal Ulang APP Dapodik mulai 

2021 - 2021.a - 2021.b
3. Registrasi Dapodik
4. Setelah selesai Instalasi, silahkan 

lakukan Hitung rapor mutu

1. Bagaimana,  jika ketika hitung rapor 
mutu tidak bisa proses dengan 
Peringatan “Sekolah tidak 
ditemukan di aplikasi dapodik” ??
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Hitung Total Kemajuan dengan cara : 
1) Buka beranda
2)  Klik Restore data dan total hitung 

kemajuan 
3) Pilih Responden
4) ceklis kotak disamping nama 

responden
5) Klik Lanjut 🡺 Tunggu sampai proses 

htiung selesai
❑ Hitung Ulang rapor Mutu

2. Bagaimana  jika setelah hitung 
rapor mutu, hasil nilainya banyak 
yang 0 (nol) ??
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PERTANYAAN JAWABAN

3. Bagimana jika Proses hitung rapor 
mutu tidak selesai dan mentok di 
proses baris ke 3 (Menghitung 
rapor mutu berdasarkan data 
dapodik sekolah) ??

❑ Cek versi Aplikasi DAPODIK harus 
versi terbaru, saat ini Versi terbaru 
adalah  2021.b

❑ Jika sudah merasa update 2021.b, 
maka lakukan clear cache/clear 
riwayat browser 🡺 lakukan refresh 
(ctrl + F5)
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PERTANYAAN JAWABAN

4. Bagimana jika Proses hitung rapor 
mutu tidak selesai dan mentok di 
proses baris ke 4 (Menghitung 
rapor mutu - Sub Indikator) ??

❑ yang bermasalah ada di isian intrumen 
Kepala Sekolah solusi :

1. ketika terakhir sinkron belum dipilih 
kandidat

2. ketika reg ulang >> jadikan kandidat >> 
Hitung kemajuan anda : Isian jadi 
kosng

3. isi ulang (bagi yang isi manual) 
/upload ulang bagi yang ada file csv

4. Hitung Kemajuan Total
5. Hitung rapor mutu
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PERTANYAAN

JAWABAN

5. Jika hasil perhitungan rapor mutu, nilai yang muncul tidak sesuai dengan 
kondisi sekolah, apakah bisa dilakukan perubahan ??

❑ Nilai yang ditampilkan di Rapot mutu diambil dari bobot isian Intrumen dan 
database aplikasi DAPODIK, jika ada yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah 
maka bisa dilakukan perbaikan/perubahan

❑ Apabila yang tidak sesuainya dari bobot instrumen, maka isian instrumen dapat 
ditinjau dan direvisi kembali oleh responden

❑ Apabila yang tidak sesuianya yang diambil dari Dapodik, maka cek data yang 
dimaksud jika diperlukan dapat dilakukan perbaikan data di Aplikasi Dapodik

❑ Setelah melakukan perbaikan/update data 🡺 lakukan proses hitung rapor 
kembali
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PERTANYAAN

JAWABAN

6. Apakah Jenjang SLB sudah bisa melakukan proses hitung rapot mutu ??

❑ Di EDS2020 covid-19 Versi 2020.a Untuk jenjang SLB belum bisa melakukan 
Hitung rapor mutu

❑ Satuan pendidikan jenjang SLB fokus pada pengisian data instrumen di EDS 
kemudian melakukan sinkronisasi data tersebut

❑ Rapor mutu untuk SLB akan bisa didapatkan apabila satuan pendidikan SLB 
sudah mengisi data dengan lengkap dan melakukan sinkronisasi, prosedur 
menampilkan rapor mutu akan diinformasikan menyusul
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SINKRONISASI
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

4
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PERTANYAAN

JAWABAN

1. Mengapa ketika sinkronisasi tampilanya doble, apakah berpengaruh terhapad 
hasil sinkronisasi ??

❑ Sebetulnya keadaan tersebut tidak 
apa-apa dan tidak mempengaruhi 
terhadap hasil sinkronisasi

❑ Setelah melakukan sinkron yang 
pertama 🡺 lalu Refresh (ctr+f5) dan 
lakukan lagi sinkron, maka tampilan 
akan menjadi normal (tidak akan terjadi 
double)
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Hal ini terjadi diantaranya disebabkan dalam 1 
laptop/PC ada beberapa sekolah, dan hasil 
dari registrasi dengan dapodik lokal

❑ Sekolah pertama berhasil sinkron, sekolah 
kedua gagal sinkron

❑ Solusinya lakukan registrasi ulang dengan 
prefill bagi sekolah yang ke dua dst :

❑ Regtrasi ini tanpa melakukan uninstal/install 
ulang aplikasi EDS yang sudah terinstal 
(langsung saja regtrasi dengan prefill) dan 
data isian tidak hilang

2. Bagimana mengatasi tidak bisa 
melakukan sinkronisasi dengan 
keterangan “server sedang sibuk” 
??



24

PERTANYAAN JAWABAN

❑ lakukan registrasi ulang menggunakan 
“registrasi dengan dapodik lokal “ :

❑ Registrasi ini tanpa melakukan unistal/install 
ulang aplikasi EDS yang sudah terinstal 
(langsung saja regtrasi dengan dapdoik lokal) 
data isian tidak akan hilang

❑ Yakinkan Pengisian NPSN dan KODEREG nya 
sesuia/benar

3. Bagimana mengatasi tidak bisa 
melakukan Tarikdata/ sinkronisasi 
dengan keterangan “Kode registrasi 
tidak sesuai” ??
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Cek services.msc di windos 🡺 pastikan 
PMPdb dan PMPwebsrv dalam posisi 
start/runing

❑ Jika Posisi services.msc dalam keadaan 
OFF/tidak running, maka lakukan start

❑ Jika posisi services.msc dalam keadaan  
running/start tapi masih eror, maka lakukan 
Instal APP EDS2020 covid-19 Versi 2020.A 
(tanpa melakukan UNINSTTAL) 🡺 dengan 
tahapan :
1) Matikan services.msc (PMPdb dan 

PMPwebsrv)
2) Cari Installer APP EDS2020 covid-19 Versi 

2020.A
3) Instalkan sampai selesai

❑ Untuk jaga-jaga, sebelum melakukan install, 
copy dulu folder database yang ada di 
C:/programfile(86)/EDS2020covid19 🡺 
simpan di tempat/ruang drive komputer yang 
dinilai aman

4. Bagimana mengatasi ketika mau 
sinkron, muncul eror : ”tidak 
terkoneksi dengan database” ??
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PERTANYAAN

JAWABAN

5. Berapa lama setalah malakukan sinkronisasi dapat tercatat di Progres dengan 
status ”sudah kirim” ??

❑ Hasil sinkronisasi EDS2020 tercatat dan status “Sudah kirim” dapat dicek di 
progress selama 1 x 24 jam 
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PERTANYAAN

JAWABAN

6. Mengapa sudah lebih dari 1 x 24 jam status di progres tidak tercantum ”sudah 
kirim” padahal melakukan sinkron sudah berhasil ??

❑ Karena diserver terbaca kelengkapan responden yang mengisi instrumen dianggap belum 
mencapai 100%, biasanya diantarnya KS : 0 ; Guru : 100%

❑ Hal ini terjadi disebabkan ada perbedaan akun pengguna antara di lokal (yang sudah mengisi) 
dan akun pengguna di server

❑ Perbedaan ini diantaranya disebabkan oleh :
1) Pada awalnya Sekolah melakukan pengisian selesai dengan akun pengguna lama
2) Selanjutnya sekolah melakukan Update akun tersebut dengan akun pengguna baru di dapodik
3) Selama 1x24 jam akun akun pengguna di server EDS akan diperbaharui dengan akun 

pengguna baru menyesuikan dengan dapodik, sehingga akun lama (yang sudah mengisi) EDS 
terindikasi tidak aktif

4) Akun  yang terbaca di progres adalah akun baru (yang belum mengisi)
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PERTANYAAN JAWABAN

❑ Uninstall Aplikasi EDS
❑ Install Aplikasi EDS2020 covid-19 (versi 

2020.A)
❑ Registrasi dengan prefill, dan pastikan file 

prefill hasil generate terbaru
❑ Setelah berhasil registrasi nanti akan 

dihadapkan dengan pilihan akun
❑ Piliha akun yang Aktif 
❑ Konsekuensinya isian akun tersebut akan 

kosong 🡺 silahkan lakukan pengisian ulang 
instrumen pada akun tersebut 

❑ Isian yang lain aman, tidak harus mengisi 
ulang

7. Bagaimana solusi, jika terjadi 
seperti pertanyaan nomor 6 ??
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PROGRES PENGIRIMAN
APLIKASI EDS 2020 COVID-19 VERSI 2020.A

Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik 

mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapor mutu di Aplikasi EDS serta data 

di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan role pengguna di Dapodik 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan. 

CATATAN PENTING

5
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PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagiamana jika sekolah tidak terdaftar di progres EDS2020 ??

❑ Pastikan sekolah aktif di Dapodik. Data sekolah di EDS menyesuaikan dengan data di Dapodik 
setiap 1x24 jam



31

PERTANYAAN

JAWABAN

2. Kenapa di progres sudah tercatat ”sudah kirim”, namun pada kolom 
kelngkapan respondent hanya 50% ??

❑ Hal ini terjadi disebabkan ada perbedaan jumlah respondent guru antara di lokal (yang sudah 
mengisi) dan jumlah pengguna di server

❑ Perbedaan ini diantarnya :
1) Pada awalnya Sekolah melakukan pengisian dengan jumlah respondent 7 guru (kurang dari 

target yang telah ditentukan)
2) Sedangkan di server tercatat lebih dari 7 responden
3) Dengan keadaadaan tersebut, maka sekolah dianggap belum memenuhi target responden 

(dianggap belum 100%)



32

PERTANYAAN

JAWABAN

3. Bagiamana solusinya jika di progres sudah tercatat ”sudah kirim”, namun pada 
kolom kelengkapan respondent hanya 50% (sesuai pertnayaan no. 2) ??

❑ Unistall Apliaksi EDS
❑ Intall Aplikasi EDS2020 covid-19 (versi 

2020.A)
❑ Registrasi dengan prefill, dan pastikan file 

prefill hasil generate terbaru
❑ Setelah login cek beranda 🡺 Kemajuan 

Pengisian kesluruhan 🡺 Selngkapnya
❑ Nanti akan kelihatan Guru yang belum 

melkuakan pengisian
❑ Silahkan isi intrumen dengan malkukan 

tukar pengguna
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PERTANYAAN

JAWABAN

4. Mengapa belum melakukan pengisian intrumen, apalagi sinkronisasi, namun di 
progres sudah tercatat ”sudah kirim” ??

❑ Hal ini terindikasi disebabkan ada kesalahan pembacaan data dari hasil generate 
prefill awal, jadi sistem membaca sekolah tersebut sudah melakukan 
pengiriman/sinkronisasi di tampilan progres pengiriman per wilayah. Namun 
kondisi ini tidak terhitung dalam rekap progres pengiriman.

❑ Akan dilakukan perbaikan di laman progres pengiriman
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PERTANYAAN

JAWABAN

5. Mengapa di progres rapor mutu masih siswa dan komite masih tercatat 
sebagai kelengkapan responden sehingga mengakibatkan progres tidak bisa 
100% ??

❑ Hal ini terjadi disebabkan belum update progres rapor mutu yang saat ini masih 
format yang 2019

❑ Akan dilakukan perbaikan/update di server secepat mungkin
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PERTANYAAN

JAWABAN

6. Mengapa di progres kepala sekolah mencapai 200% ??

❑ Sebetulnya itu tidak menjadi masalah, hal ini terjadi karena repponden sebagau 
kepala sekolah lebih dari 1 dan semuanya mengisi

❑ Akan dilakukan perbaikan/update di server secepat mungkin


