
 

Petunjuk Pengisian Formulir Digital dan Mekanisme Pendataan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 
 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin agar pekerjaan yang dilakukan secara konvensional dan berulang ulang 

dapat diminimalisir  serta validitas data yang akurat.  Sinergi, komunikasi dan 

koordinasi pendataan dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi yang 

ada dan bisa mendorong pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan administrasi 

berbasis TIK. 

Selama ini pendataan yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur adalah pendataan online dengan aplikasi berbasis web yaitu 

EMIS (Education Management Inforamtion System) dan pendataan secara manual 

menggunakan aplikasi MS Office (Excel).  Aplikasi EMIS masih banyak ditemukan 

banyak kendala diantaranya tidak semua lembaga dibawah naungan Kementerian 

Agama memiliki akses internet, tampilan antarmuka aplikasi yang belum memadai 

dan memudahkan pengguna, proses generate laporan statistik (terutama data 

pendidik dan tenaga kependidikan /PTK ) yang tidak akurat dan memakan waktu 

yang lama. Aplikasi pendataan PTK secara manual menggunakan MS Office (excel) 

memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal validasi data dan format yang 

selalu berubah.  

Banyaknya permasalahan dalam pendataan selama ini dan kesepakatan 

bersama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kantor 

Kementerian Agama Kab./Kota Se-Jawa Timur pada Workshop Pendataan PTK di 

Hotel Utami Tanggal 24 – 26 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kasi Mapenda dan 

operator PTK, maka harus  diambil langkah untuk menyelesaikan kendala dan 

hambatan pada data PTK di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 

Data PTK yang akurat dapat diperoleh melalui pengisian formulir yang dilakukan 

oleh PTK itu sendiri sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang familiar atau populer 

dimasyarakat, untuk itu penggunanaan formulir digital akan lebih efektif dan 

efesien karena selain lebih cepat dalam distribusi informasinya, juga akan lebih 

mudah dalam pengelolaannya. 

 

 

 

 

 



B. Landasan Hukum 

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Agama. 

 

C. Tujuan 

Tujuan pendataan PTK berbasis formulir digital ini adalah: 

1. Memperoleh data yang valid melalui pengisian mandiri yang dilakukan oleh 

masing-masing PTK yang dapat digunakan sebagai perencanaan (terutama 

terkait tunjangan guru) dan evaluasi PTK. 

2. Kantor Kementerian Agama Kab./Kota memiliki data PTK yang lengkap dan 

terbaru. 

3. Memperoleh kebutuhan guru yang belum sertifikasi dan belum tersertifikasi 

secara menyeluruh. 

4. Memperoleh kebutuhan guru yang belum memiliki kualifikasi S-1. 

5. Memperoleh pemetaan guru dengan berbagai variabel data. 

 

D. Lingkup Pendataan 

Pendataan PTK melalui formulir digital ini meliputi Guru RA/BA/TA, Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Guru Madrasah Tsanawiyah, Guru Madrasah Aliyah, 

Pengawas Pendidikan Agama Islam, Guru PAI SD/SDLB, Guru PAI SMP/SMPLB, 

Guru PAI SMA/SMALB dan Guru PAI SMK baik PNS maupun Bukan PNS yang 

sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). 

 

E. Waktu 

Waktu pelaksanaan pendataan PTK melalui formulir digital dimulai 24 

September 2012 – 30 Nopember 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Persiapan Dokumen 

Sebelum melakukan pengisian Formulir Digital Pendataan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, 

masing-masing PTK harus mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen 

sebagai berikut: 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

2. Print Out NUPTK melalui NUPTK Web Browser atau Kartu NUPTK. 

3. Ijazah mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang pendidikan terakhir yang 

ditempuh. 

4. Sertifikat Pendidik yang digunakan bagi PTK yang sudah sertifikasi. 

5. Salinan SK Dirjen Guru Berhak Mendapat Tunjangan Profesi bagi PTK yang 

sudah sertifikasi. 

6. NRG yang valid atau kartu NRG yang resmi dari Kemendikbud R.I bagi PTK 

yang sudah sertifikasi dan memiliki NRG dari Kemendikbud. 

7. SK Pertama Sebagai Guru Tetap (PNS atau Bukan PNS) 

8. SK Terakhir Sebagai Guru Tetap (PNS atau Bukan PNS). 

9. SK Inpassing bagi PTK sudah memiliki. 

10. Kartu Pegawai (Karpeg) bagi PNS. 

11. SK CPNS. 

12. SK PNS. 

13. SK Pangkat/Jabatan Terakhir bagi PNS. 

14. SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PNS 

15. SK Pengangkatan Pengawas Awal bagi PPAI 

16. SK Pengangkatan Pengawas Akhir bagi PPAI 

17. Sertifikat Kompetensi Pengawas bagi PPAI bagi yang sudah memiliki. 

18. SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) Guru 

19. SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) 

20. Buku Rekening yang masih aktif (Bank mengikuti petunjuk masing-masing 

Kementerian Agama Kab./Kota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Distribusi dan Pengembalian Formulir Digital 

A. Distribusi Formulir Digital 

1. Distribusi Formulir Digital pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kab./Kota 

Kegiatan :  Kankemang Kab./Kota mengirimkan formulir digital kepada 

Pengawas, KKM, KKG/MGMP dan atau Madrasah/Sekolah.  

Distribusi dapat melalui website mapenda kab./kota, website 

mapendajatim.wordpress.com  ataupun CD (Compact disc). 

2. Distribusi Formulir Digital pada tingkat Pengawas PAI 

Kegiatan : Pengawas PAI mengirimkan formulir digital kepada KKM, 

KKG/MGMP, Madrasah/Sekolah dan atau Guru. Distribusi 

melalui  CD (Compact disc), copy paste melalui media 

penyimpanan (flash disc, hard disc external, dll) atau 

mendownload di website mapenda kab./kota atau website 

mapendajatim.wordpress.com. 

3. Distribusi Formulir Digital pada tingkat KKM 

Kegiatan : KKM mengirimkan formulir digital kepada 

Madrasah/Sekolah dan atau Guru. Distribusi melalui  CD 

(Compact disc), copy paste melalui media penyimpanan 

(flash disc, hard disc external, dll),  mendownload di website 

mapenda kab./kota atau website 

mapendajatim.wordpress.com. 

4. Distribusi Formulir Digital pada tingkat KKG/MGMP 

Kegiatan : KKG/MGMP mengirimkan formulir digital kepada 

Madrasah/Sekolah dan atau Guru. Distribusi melalui  CD 

(Compact disc), copy paste melalui media penyimpanan 

(flash disc, hard disc external, dll),  mendownload di website 

mapenda kab./kota atau website 

mapendajatim.wordpress.com. 

5. Distribusi Formulir Digital pada tingkat Madrasah/Sekolah 

Kegiatan : Koordinator Madrasah/Sekolah mengirimkan formulir digital 

kepada guru. Distribusi melalui  CD (Compact disc), copy 

paste melalui media penyimpanan (flash disc, hard disc 

external, dll),  mendownload di website mapenda kab./kota 

atau website mapendajatim.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skema Distribusi Formulir Digital dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengembalian Formulir Digital 

Pengumpulan formulir digital yang telah diisi secara lengkap dikirimkan kembali 

melalui tingkatan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Formulir Digital pada tingkat Madrasah/Sekolah  

Kegiatan : Koordinator Madrasah/Sekolah menerima formulir digital 

dari guru yang berada dibawah kewenangannya dan 

menyimpan dalam 1(satu) folder (tidak ada folder dalam 

folder). Penerimaan formulir digital melalui  CD (Compact 

disc) dan copy paste melalui media penyimpanan (flash 

disc, hard disc external, dll). 

2. Pengumpulan Formulir Digital pada tingkat KKG/MGMP 

Kegiatan : KKG/MGMP menerima formulir digital dari Koordinator 

Madrasah/Sekolah atau guru yang berada dibawah 

kewenangannya dan menyimpan dalam 1(satu) folder 

(tidak ada folder dalam folder). Penerimaan formulir digital 

melalui  CD (Compact disc) atau copy paste melalui media 

penyimpanan (flash disc, hard disc external, dll) atau 

pengiriman melalui email. 

3. Pengumpulan Formulir Digital pada tingkat KKM 

Kegiatan : KKM menerima formulir digital dari Koordinator 

Madrasah/Sekolah atau guru yang berada dibawah 

kewenangannya dan menyimpan dalam 1(satu) folder 

(tidak ada folder dalam folder). Penerimaan formulir digital 

melalui  CD (Compact disc) atau copy paste melalui media 

penyimpanan (flash disc, hard disc external, dll) atau 

pengiriman melalui email. 

Kankemenag 

PPAI KKM KKG/MGMP 

Koordinator Madrasah/Sekolah 

 

KKM KKG/MGMP 

Guru 

 

Koordinator Madrasah/Sekolah 

 



4. Pengumpulan Formulir Digital pada tingkat Pengawas PAI 

Kegiatan : Pengawas PAI menerima formulir digital dari KKM, 

KKG/MGMP, Koordinator Madrasah/Sekolah atau guru 

yang berada dibawah kewenangannya dan menyimpan 

dalam 1(satu) folder (tidak ada folder dalam folder). 

Penerimaan formulir digital melalui  CD (Compact disc) 

atau copy paste melalui media penyimpanan (flash disc, 

hard disc external, dll) atau pengiriman melalui email. 

5. Pengumpulan Formulir Digital pada tingkat Kankemenag Kab./Kota 

Kegiatan : Kankemenag Kab./Kota menerima formulir digital dari 

Pengawas PAI, KKM dan KKG/MGMP  yang berada 

dibawah kewenangannya. Penerimaan formulir digital 

melalui  CD (Compact disc) atau copy paste melalui media 

penyimpanan (flash disc, hard disc external, dll) atau 

pengiriman melalui email. 

 

Skema Pengumpulan Formulir Digital dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kankemenag 

PPAI KKM KKG/MGMP 

Koordinator Madrasah/Sekolah 

 

KKM KKG/MGMP 

Guru 

 

Koordinator Madrasah/Sekolah 

 



IV. Petunjuk Pengisian Formulir 

A. Sistem Minimum  

Agar aplikasi formulir digital ini dapat berjalan dengan baik maka harus 

dipersiapkan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor dengan kecepatan minimum 1 Ghz 

2. RAM minimum 512 Mb 

3. Kapasitas Hard Disc minimum 10 GB 

4. Terinstal MS Office 2007 atau versi keatas lebih baik 

5. Sistem Operasi Minimal Windows XP atau versi keatas lebih baik 

 

B. Teknis Pengisian Formulir 

Setelah mempersiapkan semua dokumen dan komputer yang dibutuhkan serta 

memperoleh formulir digital, maka guru dapat mengisi formulir digital dengan tata cara 

sebagai berikut: 

1. Membaca dan memahami Petunjuk  Pengisian Formulir Digital Pendataan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi 

Jawa Tahun 2012 ini. 

2. Jalankan aplikasi formulir digital dengan nama file “FORMULIR PENDATAAN 

PTK KEMENAG.docm” menggunakan program aplikasi MS Word 2007. 

 
3.  Tampil antamuka pengguna seperti gambar dibawah ini. Klik tombol options pada 

security warning maka akan muncul kotak dialog Microsoft Office Security 

Options. Pilih Enable this content kemudian tekan tombol OK. 

 



4. Setelah mengaktifkan Macros & ActiveX maka akan muncul tampilan antarmuka 

seperti gambar dibawah ini. 

 
5. Isi semua data pada bagian I. DATA PERSONAL dengan lengkap dengan 

ketentuan: 

- Nama Lengkap Tanpa Gelar : (cukup jelas) 

- Gelar yang diakui : Gelar terakhir yang diakui pada SK Terakhir. 

- Tempat, Tanggal Lahir : Kab./Kota tempat lahir dan pilih tanggal lahir. 

-  Nama Gadis Ibu Kandung : Nama gadis ibu kandung tanpa gelar akademis 

dan tanpa gelar haji/hajah. 

- NUPTK : NUPTK resmi dari Kemendikbud. 

- Jenis Kelamin : (cukup jelas) 

- Agama : (cukup jelas) 

- Status Pernikahan : (cukup jelas) 

- Jalan : Nama jalan tempat tinggal dan nomor rumah 

-  Desa/Kelurahan : Nama desa/kelurahan tanpa disingkat 

-  Kecamatan : Nama kecamatan tanpa disingkat 

-  Kabupaten/Kota : (cukup jelas) 

-  RT & RW : Nomor RT dan RW tempat tinggal 

-  Nomor HP : Nomor HP yang dapat dihubungi (1 nomor saja) 

-  Nomor Telpon Rumah : Nomor telpon rumah jika ada 

6. Pada bagian II. RIWAYAT PENDIDIKAN isi sesuai kualifikasi pendidikan yang 

pernah ditempuh dengan ketentuan: 

- Nama Lembaga : Nama Lembaga sesuai jenjang pendidikan yang 

pernah ditempuh, jika pernah menempuh 

pendidikan lebih dari dua lembaga dalam satu 

jenjang pendidikan maka diisi yang nama 

lembaga yang terakhir kali ditempuh 



-  Jurusan/Program Studi : Nama Program Studi/Jurusan sesuai yang 

tercantum dalam ijazah 

-  Tahun Masuk :  Tahun masuk ajaran baru ketika pertama kali 

menempuh pendidikan. 

-  Tahun Keluar :  Tahun lulus yang tertera pada ijazah sesuai 

jenjang pendidikan yang pernah ditempuh  

 
7. Pada bagian III. SERTIFIKASI PENDIDIK YANG DIGUNAKAN diisi sesuai 

dengan 1(satu) jenis sertifikasi pendidik yang digunakan, bagi guru yang mengikuti 

sertifikasi pada tahun 2012 ini hanya mengisi nomor peserta, mapel yang 

disertifikasi, dan LPTK pelaksana PLPG. Ketentuan pengisian adalah sebagai 

berikut: 

- Status Sertifikasi :   1. Bagi guru yang belum sertifikasi pilih 

    “Belum Sertifikasi” 

2. Bagi guru yang sertifikasi tahun 2012 pilih 

    “SedangSertifikasi (Proses PLPG)” 

3. Bagi guru yang lulus sertifikasi 2006-2011  

    pilih “Lulus Sertifikasi” 

- Nomor Peserta :  Bagi guru yang sertifikasi tahun 2012 dan lulus 

sertifikasi 2006 – 2011 harus mengisi nomor 

peserta sertifikasi. 

- Nomor Sertifikat Pendidik :  Bagi guru lulus sertifikasi 2006 – 2011 harus 

mengisi nomor sertifikat pendidik. 

- Mata Pelajaran Tercantum/yg disertifikasi 

 :  Pilih mata pelajaran yang tercantum dalam 

sertifikat pendidik bagi guru lulus sertifikasi 

tahun 2006 – 2011, bagi guru yang sertifikasi 

tahun 2012 pilih mata pelajaran yang 

disertifikasi. 



- Jenjang Mata Pelajaran yg Tercantum Pada Sertifikat Pendidik 

 :   Khusus guru RA/Madrasah Jika pada 

sertifikat pendidik tercantum jenjang 

pendidikan pada peruntukan mata pelajaran 

yang disertifikasi maka harus memilih jenjang 

yang sesuai. 

- Tanggal Lulus Sertifikasi :  Tanggal kelulusan sertifikasi yang tercantum 

dalam sertifikat pendidik 

- Nomor SK Dirjen Berhak Mendapat Tunjangan Profesi 

 :  (cukup jelas) 

- NRG : Bagi guru yang sudah memiliki NRG yang 

resmi dari Kemendikbud harus diisi 

- LPTK Penerbit Sertifikat/PLPG 

 : Isi nama LPTK penerbit sertifikat pendidik 

tanpa disingkat, bagi guru yang sertifikasi 

tahun 2012 ini diisi nama LPTK 

penyelenggara PLPG tanpa disingkat. 

 
8. Pada bagian IV. DATA KEPEGAWAIAN diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Status Pegawai :  (cukup jelas) 

- TMT Pertama sbg Guru Tetap : TMT ketika ditetapkan pertama kali 

sebagai guru tetap 

- Penerbit SK Pertama sbg Guru Tetap : (cukup jelas) 

- TMT Terakhir sbg Guru Tetap :  Bagi guru bukan PNS diisi TMT 

pengangkatan GT terakhir, bagi guru 

PNS diisi TMT pengangkatan 

pangkat/jabatan terakhir. 



- Jabatan Fungsional Guru :  Bagi guru yang sudah memiliki SK 

inpassing pilih jabatan guru yang 

tercantum 

- Angka Kredit Inpassing :  Isi angka kredit dalam SK inpassing 

- TMT Inpassing : TMT penetapan inpassing 

- NIP :  NIP khusus bagi guru PNS 

- No. Karpeg : Nomor Kartu Pegawai bagi guru PNS 

- TMT CPNS : TMT pengangkatan CPNS 

- TMT PNS :  TMT pengangkatan menjadi PNS 

- TMT Pangkat/Golongan Terakhir : TMT pengangkatan pangkat/ 

golongan terakhir 

- Pangkat/Golongan : Pangkat/Golongan terakhir 

- Angka Kredit Terakhir : (cukup jelas) 

- TMT KGB Terakhir : TMT Kenaikan Gaji Berkala terakhir 

- Gaji Pokok Terakhir : (cukup jelas) 

- Status PNS : -   Bagi Guru Kemenag pilih “PNS 

Kemenag” 

   - Bagi guru Kemdikbud yang di-

DPK-kan di kemenag pilih “PNS 

Kemdikbud dgn Status 

DPK(dipekerjakan)” 

   - Bagi guru Kemdikbud yang di-

DPB-kan di kemenag pilih “PNS 

Kemdikbud dgn Status 

DPB(diperbantukan)” 

   - Bagi Guru PAI pada Sekolah pilih 

“PNS Kemendikbud Murni” 

- Status Guru :  (cukup jelas) 

 



- TMT Pengawas Awal : TMT pengangkatan awal sebagai 

pengawas 

- TMT Pengawas Akhir :  TMT pengangkatan akhir sebagai 

pengawas 

- Jenis Pengawas : Jenis pengawas sesuai 

pengelompokan pengawas 

- Lingkup Kepengawasan : Jumlah Madrasah atau GPAI yang 

berada dalam tugas kepengawasan 

ybs 

- No. Sertifikat Kompetensi Pengawas : diisi jika sudah memiliki sertifikat 

kompetensi pengawas 

- Tanggal Sertifikat Kompetensi Pengawas  : idem 

- LPTK Penerbit Sertifikat Komptensi Pengawas  : idem 

 
9. Pada bagian V. TEMPAT TUGAS UTAMA diisi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

- Jenjang :  Jenjang tempat tugas utama, untuk 

PPAI silakan pilih “Kankemenag” 

- Status Tempat Tugas Utama : Pilih “Swasta” atau “Negeri” 

- Nama Tempat Tugas Utama : Nama tempat tugas utama sesuai 

sertifikat pendirian lembaga 

- NSM/NSS : untuk guru RA/Madrasah diisi NSM; 

untuk guru PAI diisi NSS; sedangkan 

untuk PPAI silakan isi “0” 

- NPSN :  untuk lembaga yang sudah memiliki 

NPSN silakan diisi, jika blum isi “0” 

- Akreditasi : Isi akreditasi lembaga yang masih 

berlaku, untuk PPAI silakan pilih 

“Kankemenag” 

- Jumlah Rombel : Jumlah rombongan belajar dalam 1 

lembaga, untuk PPAI diisi “0” 

- Jumlah Siswa : Jumlah seluruh siswa yang masih 

aktif dalam 1 lembaga, untuk PPAI 

diisi “0” 

- Nama Jalan : Nama jalan tempat tugas  



- Desa/Kelurahan : Nama Desa/Kelurahan tempat tugas 

- Kabupaten/Kota : (cukup jelas) 

- Kode Pos : Kode Pos tempat tugas 

- No Telpon : No Telpon tetap tempat tugas 

- No Faximile : No faximile jika ada 

- Email : Alamat email resmi tempat tugas jika 

ada 

- Website : Alamat website resmi tempat tugas 

 
10. Pada bagian VI. BEBAN KERJA diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Mapel Utama Yang Diampu : Pilih mata pelajaran utama yang 

diampu 

- Jumlah JTM perpekan : Jumlah jam tatap muka per minggu 

seluruh mata pelarajan yang diampu, 

untuk PPAI diisi “37,5” 

- Jumlah JTM yg Sesuai dgn Sertifikat Pendidik 

  : Jumlah jam tatap muka per minggu 

untuk mata pelajaran yang sesuai 

dengan sertifikat pendidik; bagi guru 

atau PPAI yang belum sertifikasi 

diisi “0”; bagi PPAI yang sudah 

sertifikasi diisi “37,5” 

- Tugas Tambahan :  Tugas tambahan guru, jika ybs tidak 

memiliki tugas tambahan maka tidak 

perlu memilih 



- Jumlah Peserta Didik yg Diampu : Khusus bagi guru Bimbingan dan 

Konseling harus mengisi jumlah 

peserta didik yang diampu 

 
11. Pada bagian VII. REKENING untuk keseragaman, bank yang digunakan silakan 

koordinasi dengan Mapenda Kab./Kota setempat. Tata cara pengisian adalah 

sebagai berikut: 

- Nama Bank : Nama bank asli tanpa tambahan nama 

cabang 

- Cabang :  Nama cabang/KCP/unit bank tanpa ada 

tambahan nama bank 

- Nomor Rekening : Nomor rekening yang tercantum pada buka 

tabungan. 

- Atas Nama : nama pemilik buku rekening yang tercantum, 

pastikan ejaan dan tanda baca sama dengan 

yang tercantum pada buku rekening 

 
12. Pada bagian VIII. DATA LAINNYA diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Pertanyaan No. 1 : bagi guru yang belum sertifikasi pilih 

“Tidak”, sedangkan bagi guru yang sudah 

sertifikasi harus memilih sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya 

- Pertanyaan No. 2 : idem 

- Pertanyaan No. 3 : Pilih perkiraan jarak tempat tinggal menuju 

tempat tugas utama. 

 



- Prestasi Terbaik yg Pernah Didapat Selama Menjadi Guru Dalam Kurun 

Waktu 3 Tahun Terakhir 

: Bagi guru yang memiliki prestasi yang pernah 

didapatkan dalam kurun waktu 3 tahun 

terakhir diisi peringkat, jenis prestasi, 

tingkatan wilayah, dan tahun 

- Pekerjaan Lain Sebagai Guru : Jika memiliki pekerjaan sampingan selain 

guru silakan diisi, jika tidak memiliki 

dikosongi 

 
13. Jika semua data yang diperlukan sudah terisi semua, maka PTK harus membaca 

Peryataan dan menyetujui dengan cara meng-klik masing pernyataan. Segala 

konsekuensi terhadap data yang diisikan menjadi tanggung jawab PTK yang 

bersangkutan.  

14.  Jika semua pernyataan telah tercentang “√” maka secara otomatis tombol simpan 

akan aktif.  

 
 



15. Selanjutnya klik tombol Simpan maka akan muncul kotak dialog Konfirmasi  

seperti gambar dibawah ini. 

 
Demi keamanan data PTK, maka data yang sudah disimpan tidak dapat dibuka 

ataupun diedit lagi, untuk itu PTK harus memasukkan data dengan benar. Jika 

sudah yakin terhadap data yang diisikan maka tekan tombol “Yes” namun jika 

ingin memeriksa kembali data yang diisikan pilih tombol “No” 

16. Setelah menekan tombol “Yes” maka akan muncul kotak dialog seperti gambar 

dibawah ini yang menyatakan bahwa formulir telah disimpan dengan nama sesuai 

NUPTK yang dimasukkan dan tersimpan dalam 1 folder bersama aplikasi formulir 

digital.  

 

 
 

17. Selanjutnya file yang telah tersimpan dengan nama [NUPTK].docx tersebut tidak 

boleh diganti namanya karena tidak dapat dikenali oleh aplikasi di Mapenda 

Kab.Kota. File tersebut selanjutnya diserahkan kepada koordinator pada masing-

masing madrasah/sekolah/KKG/MGMP/Pengawas.  

 

 

 

 

 

 



V. Catatan Penting 

Seorang PTK hanya diperkenankan mengisi formulir digital satu kali pada 

tempat tugas utama, jika PTK mengisi formulir digital lebih dari 1 kali untuk tempat 

tugas yang berbeda-beda maka  konsekuensi tidak validnya data ada pada yang 

bersangkutan. 

 

VI. Penutup 

Petunjuk Pengisian Formulir Digital Pendataan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 ini 

disusun untuk dijadikan acuan bagi semua pihak, terutama bagi guru dan pengelola 

Kelompok Kerja Guru, Kelompok Kerja Madrasah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, 

Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Pengawas Madrasah, dan Kantor Kementerian 

Agama Kab./Kota seluruh Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari semua pengelola 

tersebut sangat diharapkan sehingga permasalahan pendataan PTK di lingkungan 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan. 

 

 

 

 

 Surabaya,  25 September 2012 

  

 


