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A. Login OPAK Dinas Pendidikan Jawa Barat 

1. Untuk masuk ke dalam aplikasi OPAK Jabar, bisa mengakses alamat 

https://opak.disdik.jabarprov.go.id/. Selanjutnya pada halaman depan bisa menekan tombol 

MASUK DISINI untuk masuk ke halaman login. 

 
2. Masukan username dan password yang telah dimiliki lalu tekan tombol MASUK. 

 
3. Setelah berhasil masuk untuk yang pertama kali, masukkan alamat surel dan ubah kata kunci. 
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B. Buat DUPAK Baru 

1. Untuk membuat DUPAK baru khusus untuk guru reguler (bukan guru pemula) bisa masuk ke 

menu PAK lalu pilih DUPAK GURU. Selanjutnya bisa menekan tombol Buat DUPAK dan tombol 

guru reguler. 

 
 

 
2. Bagi guru yang belum pernah memasukan PAK terakhir maka akan muncul form PAK terakhir 

seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya bisa diisi semua form yang tersedia sesuai dengan PAK 

yang dimiliki. Bagi guru yang pernah memasukan PAK terakhir maka akan masuk langsung ke 

langkah nomor 4. 
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3. Setelah PAK terakhir selesai dibuat, maka akan muncul satu data seperi gambar di bawah ini. 

 
4. Untuk membuat Dupak baru, bisa menekan tombol BUAT DUPAK kembali dan pilih kembali guru 

reguler.  

 
5. Ketika membuat Dupak baru terdapat enam bagian, yaitu biodata, pendidikan, penugasan, PKB, 

penunjang dan Konfirmasi. Bagian pertama adalah biodata yang perlu diisi biodata guru. Selain 

itu terdapat empat form yang perlu diunggah oleh guru, diantaranya: 
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a. Scan PAK terakhir (wajib) 

b. Scan SK Pangkat terkahir (wajib) 

c. Scan Pak Penyesuaian (tidak wajib) 

d. Scan Ijazah (wajib) 

Semua dokumen yang diunggah harus berupa gambar dan memiliki ukuran kurang dari 1 MB. 

Jika semua form sudah diisi tekan tombol selanjutnya untuk masuk ke langkah kedua.  

 
6. Sama halnya dengan format standar PAK, bagian pertama yang perlu diisi adalah unsur 

pendidikan. Apabila terdapat usulan yang berkaitan dengan unsur Pendidikan, dapat 

menambahkan data dengan memilih SUB UNSUR lalu diteruskan dengan memilih KATEGORI. 

Selanjutnya isi judul/keterangan di form yang tersedia beserta tahun komponen usulan yang 

dimiliki. Setelah semua form diisi bisa menekan tombol tambah ( ). Untuk menghapus 

komponen usulan bisa menekan tombol hapus ( ). Untuk melanjutkan proses pembuatan 

Dupak, bisa menekan tombol selanjutnya. 

 

1 2 

3 4 
5 
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7. Selanjutnya adalah penginputan unsur penugasan atau bagian kedua pada unsur utama. Didalam 

bagian ini terdapat sub unsur Proses Pembelajaran, Proses Bimbingan, dan Tugas Lainnya. Sama 

halnya dengan bagian pertama, tata cara penginputan memilih sub unsur terlebih dahulu, lalu 

kategori yang tersedia, dilanjutkan dengan memasukan judul/keterangan serta tahun komponen 

usulan. Untuk masuk pada bagian PKB, bisa menekan tombol selanjutnya.  

 
8. Bagian ketiga pada unsur utama yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdapat 

tiga sub bagian, yaitu Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, Karya Inovatif. Berbeda dengan 

bagian lainnya, pada bagian ini terdapat 3 sub bagian yang perlu dipilih dulu. Selanjutnya jika 

sudah dipilih sub bagiannya, tata cara penginputan komponen usulan sama dengan sebelumnya, 

pilih sub unsur lalu kategori komponen usulan dan isi keterangan kegiatan dan tahun 

kegiatannya. Jika semua usulan sudah dimasukkan, bisa menekan tombol selanjutnya untuk 

masuk ke bagian penunjang.  
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9. Bagian penunjang merupakan bagian terakhir penginputan sesuai dengan format standar PAK. 

Sama halnya dengan proses penginputan komponen lainnya, bisa memilih sub unsur lalu kategori 

serta menginputkan keterengan dan tahun komponen usulan tersebut didapatakan.  

 
10. Pada bagian terakhir ini terlihat rekapitulasi usulan yang telah diinputkan. Secara otomatis 

sistem akan menentukan usulan sudah memenuhi syarat atau belum. Jika belum memenuhi 

syarat, akan terlihat pada bagian mana komponen yang kurang. Apabila sudah memenuhi syarat 

semua komponen pada bagian rekapitulasi akan berubah menjadi hijau seperti gambar di bawah 

ini. Tekan tombol simpan untuk mengakhiri proses penginputan.  
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C. Transfer DUPAK 

Bagi guru yang pernah mengusulkan kenaikan pangkat melalui aplikasi Opak akan tetapi usulannya 

tidak diterima, bisa menggunakan opsi Transfer Dupak agar tidak perlu menginputkan semua 

komponen dari awal. Opsi Transfer Dupak ini mengambil data dari usulan pada periode yang dipilih. 

Untuk komponen usulan yang sudah diterima pada penilaian sebelumnya akan ditandai oleh sistem 

dan tidak direkomendasikan untuk dihapus atau diubah. Hal ini dikarenakan untuk usulan komponen 

yang sudah dinilai dan diterima tidak akan dinilai ulang oleh tim penilai. Dapat dikatkan untuk opsi 

Transfer Dupak ini hanya perlu merevisi komponen usulan yang ditolak saja. 

Untuk membuat Dupak dengan opsi ini, langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Masuk ke daftar Dupak dan tekan tombol TRANSFER DUPAK.  

 
2. Selanjutnya akan muncul pop up untuk memilih data usulan Dupak yang akan digunakan pada 

periode aktif. Setelah dipilih data usulan yang akan digunakan, selanjutnya tekan tombol 

TRANSFER. 

 
3. Setelah data Dupak berhasil ditransfer, maka muncul satu data baru seperti gambar di bawah ini. 

Dupak yang berhasil ditransfer akan memiliki status kurang. Yang perlu dilakukan adalah 

mengubah data dupak tersebut dengan menekan tombol ubah dupak. 

 
4. Selanjutnya unggah semua persyaratan yang diperlukan dan juga memastikan data yang 

dimasukan sudah sesuai dengan usulan yang dimiliki. 
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5. Untuk komponen usulan yang sudah dinilai dan diterima memiliki tampilan seperti gambar di 

bawah ini. Direkomendasikan untuk tidak dihapus karena tidak akan dinilai kembali oleh tim 

penilai. 
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6. Jika data usulan semua sudah diisi selanjutnya tekan tombol simpan pada bagian konfirmasi.  

 
7. Data usulan yang awalnya kurang, jika sudah memenuhi persyaratan akan berubah menjadi 

Cabang Dinas seperti tangkapan layar di bawah ini. 
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D. Buat DUPAK Pemula 

1. Pembuatan Dupak bagi guru pemula bisa masuk ke menu PAK lalu DUPAK Guru. Selanjutnya 

pilih menu Buat DUPAK.  

 
2. Lalu akan muncul pop up pilihan Buat Dupak, selanjutnya tekan tombol Guru Pemula. 

 
3. Selanjutnya akan muncul tampilan input buat Dupak dengan empat bagian. Bagian pertama yaitu 

biodata seperti gambar di bawah ini. Isi semua form yang tersedia dan unggah persyaratan PAK 

Pemula dengan format PDF. 

 
4. Selanjutnya pada bagian kedua isi pendidikan dan prajabatan yang telah ditempuh. Proses 

pengisian diawali dengan memilih sub unsur lalu kategori. Selanjutnya isi judul/keterangan di 

form yang tersedia beserta tahun komponen usulan yang dimiliki. Setelah semua form diisi bisa 
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menekan tombol tambah ( ). Untuk menghapus komponen usulan bisa menekan tombol 

hapus ( ). Untuk melanjutkan proses pembuatan Dupak, bisa menekan tombol selanjutnya.  

 
5. Selanjutnya adalah penginputan unsur penugasan atau bagian kedua pada unsur utama. Didalam 

bagian ini terdapat sub unsur Proses Pembelajaran, Proses Bimbingan, dan Tugas Lainnya. Sama 

halnya dengan bagian pertama, tata cara penginputan memilih sub unsur terlebih dahulu, lalu 

kategori yang tersedia, dilanjutkan dengan memasukan judul/keterangan serta tahun komponen 

usulan. Untuk masuk pada bagian PKB, bisa menekan tombol selanjutnya.  

 
6. Langkah terakhir adalah bagian konfirmasi untuk melihat hasil penginputan data Dupak. Untuk 

mengakhiri proses penginputan bisa menekan tombol simpan pada bagian kanan bawah. 
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E. Cek Status DUPAK 

Untuk melihat status usulan yang sudah dibuat dapat dilihat dalam bentuk timeline yang ada pada 

halaman depan ketikan sudah masuk ke aplikasi Opak. Pada tampilan ini, pengusul dapat lihat status 

usulan sedang berada di posisi mana dan statusnya apa. 

 
Yang kedua dapat juga melihat di dalam daftar dupak yang memuat usulan mana saja yang diterima 

dan ditolak atau bahkan yang sedang dalam proses. Setiap usulan yang dimiliki bisa dilihat detailnya 

dengan menekan tombol detail seperti gambar di bawah ini.  

 
Halaman detail dupak ini berisikan detail usulan yang telah dibuat sampai ke tahap komponen apa 

saja yang telah diusulkan beserta statusnya. Apabila statusnya ditolak dapat dilihat alasan 

penolakan dari kompen tersebut dengan menekan tombol DITOLAK seperti gambar di bawah ini. 
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Selain detail penolakan perkomponen usulan, pada detail usulan ini terdapat juga 

alasan/saran/masukan yang diberikan oleh tim penilai kepada pengusul pada bagian rekapitulasi 

usulan seperti tangkapan layar di bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


