
Petunjuk Perbaikan Data Formulir Digital Verifikasi Pendaftaran Sertifikasi 

2013 

1. Bagi PTK yang ingin memperbaiki data dipersilakan mendownload aplikasi Formulir Digital pada 

alamat http://mapendajatim.files.wordpress.com/2013/01/formulir-pendataan-ptk-kemenag-

perbaikan.docm atau pada website mapendajatim.wordpress.com. 

2. PTK yang melakukan perbaikan data agar melihat nomor verifikasi pada web 

mapendajatim.wordpress.com pada hasil verifikasi pendataan PTK untuk pendaftaran sertifikasi 

2013 dengan melihat kolom No, kemudian memasukkan nomor tesebut pada formulir digital pada 

Bagian VIII. Data Lainnya Nomor 6 .  Perbaikan data harus melampirkan berkas berikut: 

a. Perbaikan tanggal lahir, ybs harus dapat menunjukkan akta kelahiran. 

b. Perbaikan NUPTK, ybs harus dapat menunjukkan print out NUPT dari internet bukan aplikasi 

SIM NUPTK offline 

c. Perbaikan TMT Awal Sbg Guru Tetap,ybs harus dapat menunjukkan SK asli atau foto copy 

SK yang sah. 

d. Perbaikan Tahun Lulus S1/D4, ybs harus dapat menunjukkan ijazah asli atau foto copy sah 

ijazah. 

e. Perbaikan Mapel yang akan disertifkasi, agar memperhatikan mapel yang disertifkasi sesuai 

jenjang. 

3. Data Formulir Digital kemudian dihimpun oleh Mapenda Kab./Kota dan membacanya dengan 

aplikasi baca Formulir Digital Update 5. Sehingga Mapenda Kab/Kota mengirim pada file tersendiri 

khusus untuk perbaikan.  

4. Guru yang sudah sertifikasi tetapi pada Hasil Verifikasi tercantum pada pendaftar Sertifikasi 2013 

berarti guru tersebut sengaja/tidak sengaja salah memasukkan data status sertifikasi sehingga 

Mapenda kab/Kota agar lebih cermat dalam memvalidasi data status sertifikasi karena pada tahun 

2013 ini untuk kebutuhan dan kelebihan anggaran Tunjangan Profesi akan dihitung by name 

berdasar Pendataan PTK dengan Formulir Digital ini. 

5. Jika ada Guru yang belum masuk pada pendataan PTK ini, maka dihimpun data yang belum 

masuk saja selanjutnya dikirim pada file tersendiri khusus tambahan yang belum masuk. 

6. Dikarenakan pendataan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Akan berakhir pada Tahun 2014 (2015 

Penuntasan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan) maka guru dengan status belum sertifikasi pada 

pendataan PTK akan didaftarkan yang mengakibatkan mekanisme administrasi berkas 

pendaftaran bagi yang belum mengumpulkan berkas agar disusulkan pada Kantor Kementerian 

Agama Kab./Kota. 

7. Hasil Perbaikan Data Hasil Verifikasi Pendaftaran Sertifikasi 2013 dikirim ke Kanwil melalui email 

bidangmapenda.jatim@gmail.com  paling lambat tanggal 22 Januari 2013.(Untuk File perbaikan 

diberi nama Kab……-perbaikan.xlsm dan untuk data tambahan yang belum masuk diberi nama 

Ka……-tambahan PTK.xlsm 

 Sidoarjo, 8 Januari 2013 

 a.n. Kepala 

  Kepala Bidang Mapenda 

 

 

 

 Drs. Mahfudh Shodar, M.Ag 

  NIP. 19620130 198703 1 014 


