
  

 

 

 

 

 

 

 

Nomor      :  Kw.15.19/2/PP.00/      /2014  Surabaya, 21 Maret 2014 

Sifat          : Penting  

Lampiran  : - 

Hal            : Update Data Guru RA/ Madrasah Tahun 2014  

      

Kepada Yth.  

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

2. Kepala MIS, MTsS dan MAS  

3. Ketua KKMI, KKMTs dan KKMA  

   

     Menindak lanjuti surat dari Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur No : 

Kw.15.2/2/PP.00/ 591 /2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang sebagaimana tercantum 

dalam pokok surat, sehubungan dengan akan dilaksanakanya sertifikasi guru RA/Madrasah 

pada tahun 2014 dan urgensi kebutuhan database guru RA/Madrasah yang telah lulus 

sertifikasi maupun yang belum , diharapkan saudara agar menyampaikan dan memfasilitasi 

proses updating data guru madrasah. 

      Updating data diperuntukan bagi yang sudah maupun yang belum sertifikasi dengan 

ketentuan : 

1. Telah melakukan vertifikasi dan validasi (verval ) NUPTK melalui program PADAMU 

NEGERI Kemdikbud tetapi belum mencapai Level  bintang empat (****).  

2. Telah melakukan verval NUPTK dan mencapai Level bintang empat  (****), namun 

terdapat perubahan / kesalahan data ( misalnya: mata pelajaran, tempat tugas, TMT 

sebagai guru pertama kali, atau status dalam sertifikasi ( sudah / belum sertifikasi ). 

Bagi guru tersebut agar melakukan updating data dengan cara memperbaiki data dan 

melengkapi dokumen yang dibutuhkan . 

3. Karena kuota sertifikasi bersifat Online dan berpengaruh pada PTK yang belum 

terpanggil sertifikasi, maka dimohon dengan sangat kevalidan update data pada point 

2 (dua) 

4. KKM merekap data PTK yang mengalami revisi dengan mengisi kolom pada tabel 

terlampir, selanjutnya KKM mengirimkan data rekap tersebut melalui email Pendma 

Kab. Gresik paling lambat tanggal 27 Maret 2014 untuk selanjutnya di proses oleh 

operator Kabupaten. 

 

    Demikian , atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. 

 

 A.n Kepala 

Kepala Seksi Pendidikan Madarasah 

 

 

 

MUH. MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.I 

NIP. 196909241997031001 

Tembusan : Yth.  

Kepala Kemenag Kab. Gresik  

( sebagai laporan ) .  

 

 

 



REKAPITULASI REVISI / UPDATE PTK 

 

NO NAMA MADRASAH NPSN NAMA PTK KODE S 12 NUPTK 

      

      

      

      

      

      

 


