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Menindaklanjuti Surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian

Agama RI Nomor :782lDJ.llOT.01 .110312016 tanggal 14 Maret 2016 Tindak Lanjut

Perbaikan Data Siswa pada Updating Data Semester Genap TP. 201512016, dan

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data EMIS Madrasah Semester Genap Tahun

Pelajaran 201512016 oleh Tim EMIS Pusat (Subbag Sistem Informasi Setditjen

Pendidikan Islam), Telah ditemukan adanya indikasi duplikasi data siswa (data siswa

ganda) baik didalam satu lembaga maupun antar lembaga, sehingga berdampak pada

G4uainyu ketidaksesuaian datajumlah siswa di beberapa lembaga. Menyikapi hal

tersebut, berikut kami sampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Operator lembaga yang terindikasi melakukan pelaporan data siswa yang tidak

seiuai dengan data yang sebenarnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja,

diwajibkan untuk melakukan verivikasi data siswanya masing-masing di bawah

koordinasi pengelola EMIS Madrasah tingkat Kankemenag Kab/Kota.Daftat Siswa

yang diindikasikan ganda besefta identitas lembaganya terlampir.

2. Siswa yang telah lulus, mutasi (pindah keluar), drop-out (putus sekolah) atau alasan

lain yang menyebabkan siswa tersebut sudah tidak aktif lagi belajar di lembaga

yang bersangkutan mohon dipastikan untuk tidak didatalagi di lembaga asal;

3. Setelah dipastikan bahwa data siswa sudah sesuai dengan fakta yang ada, operator

lembaga diharuskan melakukan proses validasi menggunakan Aplikasi EMIS

Online. Dat4 yang harus diupload ulang meliputi 2(dua) file, yaitu file backup data

lembaga dan siswa;
4. Jadwal upload perbaikan data dibuka mulai tanggal 14 sld 18 Maret 2016;

5. Kepala RA/Madrasah dimohon melakukan pembinaan kepada para operator EMIS

lembaga agarhal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari'

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Abd. Wahib, M.Pd.l
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