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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

PEMUTAKHIRAN DATA EMIS SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Lembaga Sasaran Pemutakhiran Data EMIS Semester Genap TP 2013/2014 

 

1. Tanya : Data lembaga apa saja yang menjadi sasaran pemutakhiran data EMIS 

semester genap TP 2013/2014? 

 Jawab : Objek pemutakhiran data EMIS semester genap TP 2013/2014 pada Bidang 

Pendidikan Madrasah adalah : 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Objek pemutakhiran data EMIS semester genap TP 2013/2014 pada Bidang PD-

Pontren adalah :  

No. Objek Pendataan Variabel Data Instrumen 

1. Pondok Pesantren Data Profil Lembaga Format Excel 

2. Santri Wajar Dikdas Data Detail Santri Format Excel 

3. Diniyah Takmiliyah Data Profil Lembaga Format Excel 

4. LPQ Data Profil Lembaga Format Excel 

 

 

No. Objek Pendataan Variabel Data Instrumen 

1. RA  

Data Profil Lembaga  Format Excel  

Data Detail Personal  Format Excel  

Data Detail Siswa  Format Excel  

2. MI  

Data Profil Lembaga  Aplikasi Desktop  

Data Detail Personal  Excel + Aplikasi Desktop 

Data Detail Siswa  Excel + Aplikasi Desktop 

3. MTs  

Data Profil Lembaga  Aplikasi Desktop  

Data Detail Personal  Excel + Aplikasi Desktop 

Data Detail Siswa  Excel + Aplikasi Desktop 

4. MA  

Data Profil Lembaga  Aplikasi Desktop  

Data Detail Personal  Excel + Aplikasi Desktop 

Data Detail Siswa  Excel + Aplikasi Desktop 

5. 
Pengawas 

Madrasah  
Data Detail Personal  Format Excel 
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   Objek pemutakhiran data EMIS semester genap TP 2013/2014 pada Bidang PAIS 

adalah : 

    

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Tanya : Apa yang berbeda dari pemutakhiran data semester genap ini? 

 Jawab : 1). Pemutakhiran data MI, MTs dan MA menggunakan bantuan aplikasi desktop.  

   2). Form data excel sudah disertai dengan fasilitas untuk memvalidasi data. 

   3). Form data Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah mengalami 

penyederhanaan, yakni hanya menggunakan form data profil lembaga saja.  

   4). Pendataan Pengawas sudah dipisah antara Pengawas Madrasah dengan 

Pengawas PAI. 

 

Seputar Aplikasi Desktop 

 

3. Tanya : Apakah yang dimaksud dengan aplikasi desktop? 

 Jawab : Aplikasi desktop adalah aplikasi updating data EMIS berbasis desktop yang 

dirancang oleh Subbag Sistem Informasi, Setditjen Pendidikan Islam (EMIS 

Pusat). Aplikasi ini dijalankan secara offline dan diperuntukkan bagi seluruh 

operator EMIS Madrasah, mulai dari operator tingkat lembaga (MI, MTs dan MA), 

operator tingkat Kankemenag Kab./Kota (Seksi Pendidikan Madrasah) hingga 

operator tingkat Kanwil Kemenag Propinsi (Bidang Pendidikan Madrasah).  

 

4. Tanya : Apakah fungsi aplikasi desktop bagi operator tingkat lembaga? 

 Jawab : Bagi operator tingkat lembaga (MI, MTs dan MA), aplikasi desktop ini berfungsi 

sebagai media untuk melakukan updating data profil lembaga, data detail 

personal dan data detail siswa. Updating data profil lembaga diinput langsung 

melalui aplikasi desktop. Sedangkan updating data detail personal dan data detail 

siswa harus dilakukan terlebih dahulu melalui form data excel yang telah 

disiapkan oleh EMIS Pusat. Form data excel personal dan siswa yang telah diisi 

secara lengkap, selanjutnya masing-masing filenya harus diupload ke dalam 

aplikasi desktop ini. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk memeriksa 

validitas data detail personal dan data detail siswa yang diupload. Setelah seluruh 

data madrasah (data profil lembaga, data detail personal dan data detail siswa) 

telah diupdate ke dalam aplikasi desktop secara lengkap dan akurat, proses 

selanjutnya adalah melakukan proses backup data menggunakan aplikasi ini. File 

data backup yang dihasilkan dari aplikasi ini nantinya harus dikirimkan oleh setiap 

lembaga (MI, MTs dan MA) ke Kankemenag Kab./Kota. 

 

No. Objek Pendataan Variabel Data Instrumen 

1. Guru PAIS Data Detail Personal Format Excel 

2. Pengawas PAIS Data Detail Personal Format Excel 

3. 
FKG PAI, KKG PAI, 

MGMP PAI, Pokjawas 
Data Profil Lembaga Aplikasi EMIS Online 
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5. Tanya : Apakah fungsi aplikasi desktop bagi operator tingkat Kankemenag 

Kab./Kota? 

 Jawab : Bagi operator tingkat Kankemenag Kab./Kota, aplikasi desktop ini berfungsi 

sebagai aggregator (penggabung) data yang diterima dari setiap lembaga (MI, 

MTs dan MA). File data backup yang diterima dari lembaga (data profil lembaga, 

data detail personal dan data detail siswa), harus diupload satu persatu ke dalam 

aplikasi desktop versi Kab./Kota. Setelah file data backup dari seluruh lembaga 

yang ada di wilayah Kab./Kota yang bersangkutan telah diupload secara lengkap, 

proses selanjutnya adalah melakukan backup data menggunakan aplikasi ini. File 

data backup yang dihasilkan dari aplikasi ini nantinya harus dikirimkan oleh setiap 

Kankemenag Kab./Kota ke Kanwil Kemenag Propinsi. 

 

6. Tanya : Apakah fungsi aplikasi desktop bagi operator tingkat Kanwil Kemenag 

Propinsi? 

 Jawab : Bagi operator tingkat Kanwil Kemenag Propinsi, aplikasi desktop ini berfungsi 

sebagai aggregator (penggabung) data yang diterima dari setiap Kab./Kota. File 

data backup yang diterima dari setiap Kab./Kota, harus diupload satu persatu ke 

dalam aplikasi desktop versi Propinsi. Setelah file data backup dari seluruh 

Kab./Kota yang ada di wilayah Propinsi yang bersangkutan telah diupload secara 

lengkap, proses selanjutnya adalah melakukan backup data menggunakan 

aplikasi ini. File data backup yang dihasilkan dari aplikasi ini nantinya harus 

dikirimkan oleh setiap Kanwil Kemenag Propinsi ke EMIS Pusat. 

 

 

Seputar Form Data Excel 
 

7. Tanya : Dimana dapat diperoleh form data excel untuk pemutakhiran data EMIS 

semester genap TP 2013/2014? 

 Jawab : Form data excel untuk pemutakhiran data semester genap TP 2013/2014 dapat 

diunduh di : http://emispendis.kemenag.go.id. Setiap kali ada revisi atau 

perbaikan terhadap form data excel tersebut, filenya dapat diunduh di : 

http://emispendis.kemenag.go.id.  

 

8. Tanya : Bagaimana mengetahui validitas data yang diisikan ke dalam form data 

excel? 

 Jawab : Di dalam setiap cell pada form data excel yang digunakan telah disetting sistem 

validasi data untuk mengontrol akurasi data yang diisikan. Selain itu, di dalam 

form data excel tersebut juga disediakan sheet “Validasi Data” untuk memeriksa 

validitas data yang diisikan. Jika data yang diisikan pada form data excel sudah 

valid atau sudah sesuai petunjuk, pada sheet “Validasi Data” tidak akan muncul 

peringatan apa-apa (blank). Sedangkan jika pada sheet “Validasi Data” masih 

muncul peringatan “Data kosong” atau “Cek lagi” atau “Tidak valid” atau 

“#Value!”, silahkan periksa kembali isian data pada form excel. 

 

 



FAQ Updating Data EMIS Semester Genap 2013-2014  4 | P a g e  
 

9. Tanya : Apakah boleh melakukan pengisian form data excel dengan prosedur 

“Copy” & “Paste” atau harus diketik secara manual? 

 Jawab : Pada saat melakukan pengisian data ke dalam form data excel disarankan untuk 

mengetik secara manual agar fungsi validasi data dapat bekerja lebih maksimal. 

Namun apabila terpaksa harus melakukan pengisian data dengan prosedur “Copy” 

& “Paste”, lakukan dengan hati-hati dan pilih opsi “Copy” & “Paste Special Value”. 

Setelah melakukan pengisian data, periksa hasil penginputan data pada sheet 

“Validasi Data” seperti yang dijelaskan pada poin 8 di atas. 

 

 

 

Pengisian Data Excel RA, MI, MTs dan MA 
 

10. Tanya : Apa yang harus dilakukan jika saat mengisi kolom nama kecamatan 

atau nama ayah/ibu kandung yang hanya terdiri dari 3 huruf, pada 

sheet “Validasi Data” muncul peringatan “Cek lagi”? 

 Jawab : Jika setelah dicek lagi, data yang diisikan memang sudah betul dan tepat 

penulisannya, maka peringatan “Cek lagi” tersebut dapat diabaikan. Silahkan 

pengisian data dilanjutkan ke data berikutnya. 

 

11. Tanya : Kolom kelas pada form data siswa MI tidak bisa menerima isian kelas 5 

dan 6? Apa solusinya? 

 Jawab : Ada perbaikan di dalam prosedur validasi data. Silahkan unduh kembali form data 

excel terbaru pada : http://emispendis.kemenag.go.id. 

 

12. Tanya : Untuk kolom NSM RA yang berawalan 1012….. tidak bisa diinputkan. 

Apa yang harus dilakukan? 

 Jawab : Ada perbaikan di dalam prosedur validasi data. Silahkan unduh kembali form data 

excel terbaru pada : http://emispendis.kemenag.go.id. 

 

13. Tanya : Untuk kolom tanggal SK akreditasi dan SK Ijin Pendirian di dalam form 

data lembaga RA, pada sheet “Validasi Data” selalu muncul peringatan 

“Tahun cek lagi” padahal pengisian benar dan sudah sesuai petunjuk? 

 Jawab : Ada perbaikan di dalam prosedur validasi data. Silahkan unduh kembali form data 

excel terbaru pada : http://emispendis.kemenag.go.id. 

 

14. Tanya : Jika harus mengunduh ulang form data excel terbaru karena ada 

penyempurnaan form, apakah data yang sudah diinput harus diketik 

ulang? 

 Jawab : Tidak perlu. Silahkan lakukan “Copy” & “Paste Special Value” terhadap data-

data tersebut dari form data versi sebelumnya ke dalam form data yang baru. 

 

 

  



FAQ Updating Data EMIS Semester Genap 2013-2014  5 | P a g e  
 

15. Tanya : Apa yang harus diisi pada kolom golongan untuk personal yang 

berstatus Non-PNS? 

 Jawab : Kosongkan saja. Jika pada sheet “Validasi Data” muncul peringatan “Data 

kosong”, abaikan saja. 

 

16. Tanya : Pada beberapa kolom yang memang tidak ada datanya, seperti kolom 

telepon bagi lembaga yang tidak memiliki telepon; atau kolom NISN 

bagi siswa yang belum memiliki NISN; atau kolom Alasan Menerima 

BSM bagi siswa yang bukan penerima BSM, pada sheet “Validasi Data” 

muncul peringatan “Data kosong”. Apa solusinya? 

 Jawab : Sama seperti poin 14 di atas, untuk kasus-kasus seperti itu atau yang sejenis, 

peringatan “Data kosong” tersebut dapat diabaikan.  

 

17. Tanya : Untuk personal PNS yang belum memiliki NIP baru (18 digit) dan hanya 

memiliki NIP format lama (9 digit), bagaimana cara mengisi kolom NIP? 

 Jawab : Di awal penulisan NIP lama tersebut, tambahkan angka 0 sebanyak 9 kali 

(000000000). Contoh penulisan : 000000000150303007. 

 

18. Tanya : Untuk Guru PAIS yang berstatus Non-PNS, bagaimana cara membuat 

NIGNP (Nomor Induk Guru Non-PNS) jika sekolah tempat guru tersebut 

bertugas belum memiliki NPSN? 

 Jawab : Untuk membuat NIGNP pada kasus tersebut, NPSN sekolah tempat tugas dapat 

diisi dengan kode 99999999 (8 digit). 

 

19. Tanya : Dalam penyusunan NIGNP bagi Guru Non-PNS yang bertugas sebagai 

Guru Kelas di MI atau Guru Kelompok di RA, kode mapel apa yang 

digunakan? 

 Jawab : Gunakan kode 32 (Guru Kelas/Guru Kelompok).  

 

20. Tanya : Dalam penyusunan NIGNP bagi Tenaga Kependidikan Non-PNS, kode 

mapel apa yang digunakan? 

Jawab : Gunakan kode 00. 

 

21. Tanya : Apa yang dimaksud dengan nomor urut dalam penyusunan NIGNP bagi 

Guru PAIS yang berstatus Non-PNS? 

 Jawab : Nomor urut dalam penyusunan NIGNP bagi Guru PAIS yang berstatus Non-PNS 

adalah nomor urut yang diberikan kepada setiap Guru PAIS Non-PNS di satu 

sekolah selama yang bersangkutan masih bertugas di sekolah tersebut. Nomor 

urut ini terdiri dari 2 digit, dapat disusun berdasarkan urutan lamanya masa tugas 

di sekolah bersangkutan, mulai 01, 02, 03, dan seterusnya sampai seluruh Guru 

PAIS Non-PNS mendapatkan nomor urut. Guru PAIS yang memilki masa tugas 

lebih lama, diberi nomor urut yang lebih kecil.  
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22. Tanya : Apa yang dimaksud dengan nomor urut dalam penyusunan NIGNP bagi 

personal Non-PNS di Madrasah (MI, MTs dan MA)? 

Jawab : Nomor urut dalam penyusunan NIGNP bagi personal Non-PNS di Madrasah (MI, 

MTs dan MA) adalah nomor urut yang diberikan kepada setiap personal Non-PNS 

yang ada di madrasah. Nomor urut ini terdiri dari 4 digit, disusun berdasarkan 

urutan lamanya masa tugas di lembaga bersangkutan, mulai 0001, 0002, 0003, 

0004, dan seterusnya sampai seluruh personal Non-PNS mendapatkan nomor 

urut. Personal yang memiliki masa tugas lebih lama, diberi nomor urut yang lebih 

kecil. 

 

23. Tanya : Untuk personal pada RA, MI, MTs dan MA yang bertugas di 2 lembaga 

atau lebih, apakah dapat didata secara berulang atau hanya satu kali di 

SATMINKAL-nya saja? 

 Jawab : Silahkan didata secara berulang sesuai dengan jumlah tempat tugasnya.  

 

24. Tanya : Untuk Guru PAIS yang bertugas di 2 sekolah atau lebih, apakah dapat 

didata secara berulang atau hanya satu kali di SATMINKAL-nya saja? 

 Jawab : Silahkan didata secara berulang sesuai dengan jumlah tempat tugasnya.  

 

25. Tanya : Untuk personal berstatus PNS yang bertugas di beberapa lembaga, 

apakah NIP dan status PNS-nya hanya didata di SATMINKAL-nya saja 

atau di setiap lembaga tempat tugas?  

 Jawab : Cukup didata sekali saja pada mata pelajaran utama yang diampu. 

 

26. Tanya : Untuk pendidik di RA/Madrasah yang mengampu lebih dari satu mata 

pelajaran, apakah dapat didata berulang-ulang atau hanya sekali saja? 

 Jawab : Cukup didata sekali saja pada mata pelajaran utama yang diampu. 

 

27. Tanya : Bagaimana cara login bagi operator PAI Kankemenag Kab./Kota untuk 

dapat ke dalam aplikasi EMIS online pada saat akan input data FKG, 

KKG, MGMP dan Pokjawas PAI? 

 Jawab : Untuk isian pengguna (username) gunakan pola: 3000XXYY0000, dimana XX 

adalah kode propinsi dan YY adalah kode kabupaten/kota. Sedangkan untuk kata 

sandi (password) gunakan manager. Jika tidak berhasil masuk ke dalam aplikasi, 

silahkan hubungi Admin EMIS Pusat agar password-nya dapat direset ulang. 

 

28. Tanya : Dimana dapat diperoleh update informasi mengenai pemutakhiran data 

EMIS? 

 Jawab : Melalui http://emispendis.kemenag.go.id atau Grup Facebook EMIS Team. 

 

 

 


