INFORMASI HASIL KEGIATAN DI JAKARTA
A. VERVAL KEMDIKBUD
1. Verval NUPTK berakhir pada tanggal 30 September 2013
2. Untuk

PTK yang sudah pensiun, meninggal dunia, mutasi dll sudah

disediakan menu atribut pemberian informasi
3. Untuk semua guru di SLB, pilihan Mapelnya adalah guru kelas. Masalah
guru Mapel nanti aka nada tindak lanjutnya khusus SLB.
4. Untuk guru yang tidak punya riwayat mengajar tetap diisi ybs mengajar
apa tapi jamnya diisi 0.
5. Untuk guru yang tugas Belajar tetap diverval sampai bintang 1, jamnya
mengajar diisi 0.
6. Untuk guru yang sudah punya NUPTK dan sudah lulus sertifikasi tetapi
pendidikannya <SMP aka nada perlakuan khusus (tapi dibuat dulu
rekapnya oleh dinas kab/kota)
7. Untuk NIP Pegawai bisa diisi 9 digit atau 18 digit
8. Fitur untuk mutasi akan disediakan setelah tanggal 30 September 2013
9. Untuk sekolah yang mempunyai responden EDS siswa <30, akan dibuatkan
atribut namanya “DISPENSASI PENGISIAN EDS”.
10. Untuk PTK yang sudah sertifikasi lalu dimutasikan ke sekolah yang beda
jenjang (misal dari SMK ke SD), ybs akan tetap akan menerima TPPnya s.d
2 tahun sebelum PTK tersebut mengikuti sertifikasi di Jenjang yang baru
(aturan ada di buku 1 pedoman Sertifikasi)
11. Aturan bahwa tukang kebun/peseuruh sekolah harus berpendidikan
minimal SMP ada di dalam Permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang
atruan Tenaga Administrasi Sekolah
12. Kegiatan Regional untuk teman-teman operator dinas kabupaten/kota
akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 untuk melihat hasil verval

13. Untuk pengawas : sudah dikunci untuk sekolah binaan minimal 10 sekolah
dan PTK binaan minimal 60 PTK
14. Jika ada pengawas yang sekolah binaanya <10 sekolah, maka harus ada
surat keterangan dari Kepala Dinas untuk diproses (surat ditujukan ke
pusat)
15. Setelah tanggal 30 September Registrasi PTK tetap akan dibuka .

B. PENGAJUAN NUPTK
1. Penerbitan NUPTK masih bisa diproses setelah tanggal 30 September
tetapi PegID harus bintang 4 sebelum tanggal 30 September 2013
2. Disarankan ada pembatasan untuk tim yang bertugas menyetujui NUPTK,
meskipun di database tetap ada report siapa personal yang menyetujui,
tanggal menyetujui.
3. Bagi yang lolos Pengajuan NUPTK, ijazah terakhir wajib dilegalisir (ada di
Form S10)
4. Untuk form S06 tidak ada filter by sistem, tetapi di dalam suratnya sudah
disebutkan berkas apa saja yang harus dilampirkan (sesuai dengan status
kepegawaiannya PNS/Non PNS)
5. Jika ada PTK yang telah mencetak S06 tetapi yang bersangkutan tidak bisa
memenuhi persyaratan yang disebutkan di surat tersebut, maka dinas
tidak boleh mencetak S09

C. NPSN SEMENTARA
1. Sekolah yang belum punya NPSN bisa dibuatkan NPSN sementara agar
bisa mengajukan akun di PADAMU NEGERI (aturan sudah dibuat oleh
masing-masing operator LPMP)

2. Menu entri untuk pengajuan akun sudah disediakan di Login dinas
kab/kota, tetapi sementara masih ditutup karena untuk membersihkan
akun yang dobel2 (1 sekolah punya 2 sampai 5 akun)
3. Persetujuan akun tetap dilakukan oleh LPMP melalui peran Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

D. VERVAL KEMENAG
1. Akun Mapenda dijanjikan setelah tanggal 20 September 2013
2. Untuk jenjang MI, MTs, MA tetap ada menu isian untuk EDS
3. Untuk Kemenag : batas akhir verval tidak sama dengan Kemdikbud,
yang jelas di atas tanggal 30 September 2013
4. Ada Pedoman Pemetaan Mutu untuk Kemenag

