AKTIFASI DATA PADAMU NEGERI SEMESTER 2 TH.
2015 BAGI OPERATOR SEKOLAH, PTK, GURU, DAN
KEPALA SEKOLAH
PEMBERITAHUAN DAN PENJELASAN :
•

•

Di beritahukan kepada seluruh sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan
SLB Negeri / Swasta se Kota Surabaya untuk melakukan aktifasi data di web
Padamu Negeri semester 2.
Apabila dalam dua semester berturut-turut ( semester 1 dan semester 2 ) NUPTK /
PegID tidak di aktifkan mandiri oleh setiap PTK maka NUPTK / PegID akan di NON
AKTIFKAN SECARA PERMANEN oleh sistem Pusat berdasarkan surat yang di
terbitkan melalui web Padamu Negeri dengan Nomor : 644/J/LL/2015 Tgl. 14
Januari 2015 Perihal : Agenda Kegiatan Penjamin Mutu Pendidikan Periode
Semester 2Tahun Pelajaran 2014/2015.

Aktifasi PTK :
•

•
•

Sebelum PTK mengaktifasi langkah pertama operator sekolah harus
menyelesaikan data siswa, kelas, jadwal, kurikulum dan mata pelajaran, apabila
operator sekolah belum/tidak melakukan pengisian data tsb maka data PTK tidak
bisa muncul mengajar dan tidak bisa cetak kartu ( tidak teraktifasi ) untuk semester
2 dan yang bisa di lakukan Setiap Guru yang sudah sertifikasi hanya Registrasi
ulang NRG saja.
Semua Operator dan PTK bila sudah masuk ke login sekolah dan login PTK maka
lakukan pengisian Kusioner sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Untuk slide paparan dan panduan / cara pengisian data siswa , kelas, jadwal,
kurikulum dan mata pelajaran serta Registrasi ulang NRG dan cetak kartu PTK bisa
anda DOWNLOAD.

KETENTUAN :
Tentang NRG :
•
•

•

•

Bila Guru yang sudah sertifikasi dan belum memiliki NRG maka daftarkan ke belum.
Bila Guru yang sudah sertifikasi dan memiliki NRG ketika di masukkan NRG tsb
terjadi sengketa ( NRG di gunakan daerah lain ) atau NRG tidak di temukan maka
daftarkan ke belum.
Bila Guru yang sudah sertifikasi DEPAG ( Guru Agama ) maka daftarkan ke belum
karena NRG tsb pasti tdk di ketemukan sebab NRG tsb di keluarkan dari
Kementrian Agama Pusat.
Untuk pemilian verval NRG PTK pola sertifikasi pilih PLPG dan untuk bidang studi
sertifikasi bila sertifikasinya th 2006 s/d 2008 pilih yang 2007 dan bila sertifikasinya
th 2009 s/d 2014 pilih yang 2009 selama prog tsb belum ada perubahan bila
sudah ada perubahan pada th sertifikasi maka samakan dengan tahun
sertifikasi yang bersangkutan.

Tentang MASA KERJA :
•

Apabila PTK sudah memiliki SK PNS maka di data Padamu Negeri ( login PTK )
pada riwayat PNS tidak perlu di masukkan CPNS nya atau hapus CPNS nya dan di

•

•

Fungsi dan jabatan adalah pertama kali menjadi pendidik / tenaga kependidikan (
TU ) / CPNS.
Apabila PTK Non PNS maka di data Padamu Negeri ( login PTK ) pada riwayat
NON PNS masukkan status di sekolah induk GTT atau GTY serta TMT di sekolah
induk tsb sedangkan untuk fungsi dan jabatan adalah pertama kali menjadi pendidik
/ tenaga kependidikan ( TU )
Apabila PTK PNS HANKAM maka rubah di alih fungsi menjadi NON PNS dan di
riwayat Non PNS isikan sebagai GTT atau GTY karena bukan PNS Dinas
Pendidikan dan akan menyebabkan pembengkan pada jumlah rekap PNS .

RALAT :
MOHON MAAF PADA SAAT SOSIALISASI OPERATOR MKKS SMPS, SMAS, SMKS
DAN SLB OPERATOR UPTD SURABAYA 1 S/D 5 SERTA OPERATOR SEKOLAH
SMPN, SMAN DAN SMKN PADA TGL. 11 MARET 2015 ADA KEKELIRUAN PADA
SAAT MENYAMPAIKAN BAHWA UNTUK PERTAMA KALI MENJADI PENDIDIK ATAU
TENAGA KEPENDIDIKAN LETAKNYA BUKAN DI RIWAYAT MENGAJAR TETAPI
YANG BENAR DI FUNGSI DAN JABATAN.
Sekolah BARU :
•

Bagi sekolah yang belum masuk di padamu negeri daftarkan di Dinas Pendidikan
Kota Surabaya Bidang Ketenagaan dengan persyaratan : hasil print out NPSN,
foto copy akta notaris, foto copy ijin operasional dan foto copi Sk pendirian.

Penilaian PKG dan kartu PTK :
•

•

•
•

Penilaian PKG dilakukan setelah seluruh PTK sudah di nyatakan aktif dan cetak
kartu sedangkan untuk penilaian tsb menunggu pemberitahuan / petunjuk melalui
Padamu Negeri tentang penilaian PKG.
Untuk penilaian PKG nanti tetap memakai tim semester 1 yang akan menilai Guru 2
dan yang belum menilai pada semester 1 dan 2 maka harus di lakukan penilaian
tsb serta unggak catatan fakta lembar ke 1 ( sebelum pengamatan ), lembar ke 2 (
selama pengamatan dan lembar 3 ( setelah pengamatan ) ke tiga lembar tsb harus
di unggah, sedangkan untuk kepala sekolah akan di nilai pengawas sekolah seperti
pada semester 1 ( bila tidak ada perubahan system padamu negeri ).
Untuk Guru agama tetap dinilai oleh tim sekolah.
Mohon dengan sangat untuk cetak kartu agar di simpan di PDF bila suatu saat di
gunakan maka bias di lakukan print out ulang lagi.

S20 NON induk :
•

Klik non induk lalu masukkan mengajar sekolah lain bila sudah selesai cetak S20
setelah itu berikan ke operator sekolah non induk untuk di setujui.
PENYERAHAN S12a, S26a, A25, SM01, SM04, S06a dan S22a :

•

•

•

Untuk S12a, S26a, S25 dan S22a ( pada saat waktunya PKG nanti ) harus di rekap
melalui prog excel oleh operator sekolah yang terdiri dari nama, NUPTK dan kode
lalu masukkan ke dalam CD setelah selesai di rekap bawa rekap yang sudah di
masukkan CD beserta hasil print out S12a, S26a, dan S22a ( pada saat waktunya
PKG nanti ) tidak perlu di lampiri berkas apapun lalu serahkan / ajukan ke MKKS
untuk jenjang SMPS, SMAS, SMKS dan SLB atau ke UPTD Surabaya 1 s/d 5 untuk
jenjang TK dan SD atau ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk jenjang SMPN,
SMAN dan SMKN.
Untuk mutasi antar Surabaya ( tidak perlu di rekap ), dengan persyaratan SM01,
surat Keterangan Melepas, surat keterangan menerima sekolah induk dan SK dari
yayasan bagi NON PNS sedangkan untuk PNS SK Mutasi langsung di serahkan /
ajukan ke MKKS untuk jenjang SMPS, SMAS, SMKS dan SLB atau ke UPTD
Surabaya 1 s/d 5 untuk jenjang TK dan SD atau ke Dinas Pendidikan Kota
Surabaya untuk jenjang SMPN, SMAN dan SMKN untuk di cetakkan SM03.
Untuk mutasi masuk / keluar Surabaya ( tidak perlu di rekap ), sesuai ketentuan
persyaratan ( download persyaratan di bawah ini ) langsung di serahkan / ajukan ke
MKKS untuk jenjang SMPS, SMAS, SMKS dan SLB atau ke UPTD Surabaya 1 s/d

•

•

•

5 untuk jenjang TK dan SD atau ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk jenjang
SMPN, SMAN dan SMKN untuk di cetakkan SM02 / SM03.
Untuk SM04 non aktif langsung langsung di serahkan / ajukan ke MKKS untuk
jenjang SMPS, SMAS, SMKS dan SLB atau ke UPTD Surabaya 1 s/d 5 untuk
jenjang TK dan SD atau ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk jenjang SMPN,
SMAN dan SMKN untuk di cetakkan SM05.
Untuk pengajuan PegID ke NUPTK S06a harus di rekap melalui prog excel oleh
operator sekolah ( format pengajuan bisa di Download ) lalu masukkan ke dalam
CD dan lengkapi berkas sesuai persyaratan ( Download persyaratan ) lalu serahkan
/ ajukan ke MKKS untuk jenjang SMPS, SMAS, SMKS dan SLB atau ke UPTD
Surabaya 1 s/d 5 untuk jenjang TK dan SD atau ke Dinas Pendidikan Kota
Surabaya untuk jenjang SMPN, SMAN dan SMKN bila usulan dari operator sekolah
sudah masuk semua MKKS atau UPTD Surabaya 1 s/d 5 menggabungkan usulan
dari sekolah menjadi satu file CD usulan dan berkas lalu kirim ke Dinas Pendidikan
Kota Surabaya Bidang Ketenagaan.

Batas akhir sekolah dan PTK tentang aktifasi padamu negeri pada tanggal 31
Mei 2015, sedangkan untuk Pengawas sekolah mulai 01 Juni s/d 30 Juni 2015.

