
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Operator Madrasah

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori berupa uraian mengenai teori-

teori yang mendukung penelitian ini sebagai dasar pemikiran dan pemecahan

masalah, kemudian dilanjutkan membahas tentang kerangka berpikir.

1. Gambaran Umum Operator Madrasah

a. Pengertian Operator Madrasah

Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang bertugas

menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, telepon, radio, dan

sebagainya1.

Tenaga Kependidikan atau Operator Madrasah/Sekolah adalah

sekumpulan individu yang dibekali keahlian IT di Sekolah mulai dari penguasaan

dasar-dasar tentang komputer,cara memperbaiki komputer/laptop, menguasai

sistem online/internet dan yang paling utama mampu mengurus data-data

pendidikan (terutama data sekolah).2 Untuk mendukung pekerjaan Operator

Sekolah tentunya wajib memiliki peralatan-peralatan yang dapat membantunya

untuk bekerja seperti perangkat keras laptop atau komputer tentunya, Printer, USB

Flash Disk, CD, Hardisk Eksternal jika dibutuhkan dan beberapa software-

software pendukung perawatan/perbaikan laptop. Untuk menjadi seorang tenaga

1
Kamus Besar Bahasa Indonesia

2 Pengertian Tenaga Kependidikan, Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
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kependidikan tidaklah mudah terdapat kriteria khusus untuk menjadi seorang

Operator Sekolah.

Tenaga kependidikan dapat juga diartikan sebagai Suatu Kegiatan

administrasi pendidikan atau usaha membantu, melayani, mengarahkan, atau

mengatur semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dunia pendidikan. Jadi,

didalam proses usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan

pendidikan itu di integrasikan, di organisasi dan di kordinasi secara efektif semua

materi yang diperlukan, serta yang telah ada di manfaatkan secara efisien.3

Menurut Ngalim Purwanto dalam buku Administrasi dan Supervisi

Pendidikan dijelaskan tentang batasan-batasan administrasi sebagai berikut :

1. Bahwa administrasi pendidikan itu bukan sekedar kegiatan tata usaha

atau clerical work, seperti yang sudah ada seperti sekarang di madrasah

dan sekolah

2. Bahwa administrasi pendidikan mencakup kegiatan-kegiatan yang luas,

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan,

dan sebagainya yang menyangkut bidang material, personel, dan spiritual

dalam bidang pendidikan khususnya yang berada di sekolah atau

madrasah.

3. Bahwa administrasi pendidikan itu merupakan proses keseluruhan

kegiatan bersama yang semua pihak harus terlibat di dalam tugas-tugas

pendidikan. maka sudah seharusnya administrasi pendidikan bukan

hanya di ketahui oleh Kepala Madrasah tetapi juga diketahui dan di

3 Administrasi dan supervisi pendidikan, Ngalim Purwanto, Rosdakarya, Bandung. 2009, Hal. 3
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jalankan oleh semua guru, pegawai Sekolah/Madrasah sesuai dengan

jabatannya masing-masing.4

Adminstrasi Pendidikan secara umum memiliki bidang garapan sebagai berikut :

1. Administrasi tata laksana Sekolah

2. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah

3. Administrasi murid

4. Supervisi pengajaran

5. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum

6. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah

7. Hubungan sekolah dan masyarakat.5

Menurut penulis sendiri dalam hal ini yaitu penekanan dari penelitian yang

akan penulis teliti adalah hubungan antara administrasi tata laksana sekolah dalam

rangka penyediaan data, up date data EMIS (education management information),

dan penyelasaian Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK), dan Up Date data

melalui Aplikasi SIMPATIKA (Sistim Informasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan) yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan atau lazim di sebut

Operator. Penelitian yang akan penulis lakukan kepada Madrasah Ibtidaiyah

Negeri yang ada di Lampung Utara karena ada berberapa hal yang perlu di teliti di

antaranya ditemukan ada berberapa madrasah yang maksimal dalam penyelesaian

datanya dan ada yang belum optimal.

4 Purwanto, Ngalim. Administrasi dan supervisi pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 2009. Hal. 5
5 Ibid, Hal. 13
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2. Kriteria Khusus Operator SIMPATIKA dan EMIS

Kriteria Khusus Operator Madrasah :

1) Mengerti dan paham tentang apa itu data dan cara input data

2) Mahir mengoperasikan Software Pengolah data seperti Microsoft

Office Excel (2003-2013), ataupun Software sejenis yang bisa

membuka file Excel.

3) Mengerti dan paham sistem yang ada dalam pendataan baik itu

Dapodik maupun Padamu Negeri setidaknya ada keinginan untuk

mau belajar memamahami.

4) Terakhir tentu mahir mengoperasikan komputer/laptop, Memahami

sistem Backup data,Upload Data serta mahir Instal dan uninstal

aplikasi pendataan.

5) Fisik dan Mental yang kuat,Mengapa saya katakan begitu karena

Operator Sekolah akan bekerja di depan laptop Siang dan Malam

hari dan biasanya menunggu datanya terkirim hingga larut malam

bahkan sampai pagi dan juga Operator Sekolah harus Siap mental

untuk menghadapi cemohan atau luapan kemarahan seumpama

terdapat kesalahan data disekolah6.

Demikian, sedikit beberapa poin kriteria ataupun syarat yang mesti di

kuasai minimal di pelajari oleh seorang Operator Madrasah. Khusus untuk

Operator sendiri ada dua Macam yang wajib untuk diinput agar selalu up date jika

6 Kriteria Khusus Operator, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003
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ada perubahan yang terjadi disekolah yaitu data EMIS dan SIMPATIKA. Adapun

tugas dan wewenang Operator disini pada dasarnya sama yaitu hanya menginput

semua Data yang ada disekolah.

3. Tugas dan Fungsi Operator

Tugas Operator Madrasah pada Data EMIS :

1. Menginstal Aplikasi Peng-input Data Madrasah yang disebut

dengan Aplikasi Verval PD di Website

vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id, termasuk melakukan

Update Aplikasi apabila aplikasi mengalami pembaruan biasanya

Per-semester.

2. Meng-input semua data Sekolah mulai dari Data Sekolah, Kepala

Sekolah, PTK, Peserta Didik Tenaga Honorer, dan Penjaga

Sekolah, jadi disini secara garis besar Tugas Operator hanya

sebagai Peng-input data bukan Pengolah data (kecuali Operator

Oleh kepala sekolah.

3. Setelah melakukan Peng-inputan data melalui aplikasi Aplikasi

Verval PD di vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id yang telah di

instal pada Laptop Operator kemudian melakukan tugas Meng-

upload data ke Server Kementerian Agama Kanwil, dan

Kementerian Agama Pusat sebagai Pusat Data.

4. Mencetak / Print Out Profil Sekolah Sebagai Hasil Laporan

Pengerjaan.
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5. Melakukan Koreksi Data Jika Ada Kesalahan/Perbaikan Data

Sekolah kemudian mengupload kembali ke Kemdiknas.7

Tugas Operator Madrasah pada Data SIMPATIKA :

1. Membuat email sekolah untuk reset password jika password akun

sekolah lupa.

2. Mengaktifkan akun sekolah sesuai surat aktivasi akun sekolah yang

dibagikan.

3. Menerima formulir A01 dari PTK yang sekolah induknya di

sekolah tersebut.

4. Memverifikasi formulir dengan dokumen lampiran yang

dipersyaratkan. Jangan segan-segan menolak dan meminta revisi

ke PTK jika tidak sesuai.

5. Mengisi form aplikasi sesuai formulir yang telah diverifikasi tadi.

6. Mencetak surat tanda bukti input data yang juga memuat akun

aktivasi PTK yang bersangkutan.

7. Menyerahkan surat aktivasi akun PTK ke PTK yang bersangkutan.

8. Menyimpan berkas yang diserahkan PTK ke TU Sekolah.8

Untuk Data SIMPATIKA ini tidak semua data wajib dikerjakan oleh

Operator tetapi terdapat beberapa orang yang berwenang didalamnya mengingat

7 Kriteria Operator Emis Pendis, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008
8 Tugas dan fungsi Operator SIMPATIKA
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pada Halaman SIMAPTIKA sendiri terdapat beberapa Login seperti :Login

Kemenag Pusat, Login Operator Kanwil, Login Kabupaten, Log In Madrasah,

Aktivasi dan Login PTK, Aktivasi dan Login Siswa. Karena banyaknya Login

yang terdapat pada data ini maka biasanya di sebut sebagai Multi Login.

Demikian mengenai Operator Sekolah ,sebagai tambahan operator sekolah

juga bertugas dalam membantu Pelaporan Dana BOS sekolah, EMIS, disini tak

jarang ada beberapa sekolah yang Gurunya banyak yang belum bisa dengan

Laptop masih mengandalkan OPS untuk menyelesaikan Tugasnya. Harapan

terbesar Operator Sekolah di tahun 2016 ini adalah Realisasi Anggaran Honor

Operator Madrasah dari Pemerintah mengingat beban kerja yang berat dan tugas

mulia yang di emban oleh Operator Madrasah Sebagai berikut :

1. Tugas Operator Madrasah adalah melakukan entry data yang bersumber

dari yang sebelumnya telah diisi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Tugas operator hanya melakukan input data. Laksanakan entry data sejeli

dan seteliti mungkin sesuai dengan formulir yang diisi. Jangan

menyimpang dari formulir yang telah diisikan. Seandainya ada formulir

yang diisi tidak benar dan tidak sesuai prosedur, koordinasikan dengan

yang bersangkutan untuk proses pembetulan, jika diperlu juga harus

dikonsultasikan dengan kepala sekolah.

3. Sebelum melakukan entry data, baca dengan cermat petunjuk pengisian

seperti dalam manual versi dekstop untuk meminimalisir kesalahan. Untuk

data yang bersifat vital karena berhubungan dengan penerimaan tunjangan,

isi dengan benar dan jangan sampai dikosongkan.
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4. Jangan hanya mengandalkan informasi PENTING, tapi akan lebih baik jika

Operator Sekolah bergabung di Grup Pendataan supaya bisa mendapatkan

informasi yang up to date, sekaligus bisa sharing jika menemui kendala.

5. Beri pengertian kepada PTK untuk melakukan Cek Verifikasi Data di

website yang ditentukan. Ingat, Tugas Operator Sekolah hanya entry data.

Seyogyanya para guru melakukan verifikasi datanya sendiri, terkait

dengan verval PTK dan lain lain. Jika ditemukan data tidak valid, minta

PTK yang bersangkutan berkoordinasi dengan Operator Sekolah untuk

proses pembetulan. Kalau kemudian PTK tak memiliki kemampuan untuk

Cek Verifikasi data, dan meminta bantuan Operator Sekolah, itu masalah

lain. Tentu saja PTK yang bersangkutan harus ‘mengerti’ sehingga tak ada

pihak yang harus dirugikan, dan ini harus dipahami oleh kedua belah

pihak9.

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh Operator dari awal sampai akhir

adalah sebagai berikut :

1. Operator SIMPATIKA

a. Entry PTK Baru

Entry PTK baru adalah proses penambahan Guru baru yang mengajar

kedalam Aplikasi SIMPATIKA, hal ini di lakukan melalui berberapa

Proses yaitu : Mengisi formulir A05, penerbitan Akun PTK S02,

Melengkapi data pribadi S03, dan mencetak Pakta integritas formulir S05

9 Tugas-tugas Operator, Catatan akhir tahun Operator.
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dan S07, kemudian di bawa ke Operator Kabupaten untuk mendapatkan

pengesahan formulir S08.

Alur ini dijalani oleh Petugas di lokasi Kantor Kemenag, setelah

menerima Pakta Integritas ( S07a / S07b / S07c ) dari PTK.

Setelah memeriksa kelengkapan Pakta yang diserahkan PTK, petugas

memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pakta Integritas PTK

( S08a / S08b ) kepada PTK, dan mengarsip berkas yang diserahkan

PTK.

b. Penerbitan Nomor Registrasi Guru

Penerbitan Nomor Registrasi Guru atau disingkat NRG adalah sebuah

proses pengajuan permohonan berupa formulir S26a / S26b yang

diserahkan ke Operator Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan S26c

dan penerbitan kevalidan NRG melalui formulir S26e.

c. Up Dating Program Inpassing

Berikut panduan Verval Inpasing PTK yang akan dilaksanakan pada tanggal 1

Februari 2016 :

1. Login sebagai PTK melalui layanan http://simpatika.kemenag.go.id/

2.
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2. Masukan UserID(NUPTK/PegId/e-mail) dan password login Anda pada halaman login

yang muncul.

3. Pilih layanan SIMPATIKA PTK.
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4. Pada dasbor PTK, pilih menu Verval Inpassing dan klik tombol Formulir.

5. Pada jendela baru yang muncul, silakan lengkapi formulir ajuan Verval Inpassing

(perhatikan gambar, pastikan Anda telah menscan SK Inpassing Anda dan

melampirkannya pada formulir tersebut), jika sudah lengkap dan sesuai

klik Simpan & Cetak Surat Ajuan.

6. Serahkan hasil Cetak Surat Ajuan Verval Inpassing (S31a) beserta dokumen yang

disyaratkan kepada Admin Kemenag kota/kabupaten

32
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setempat.

Untuk mencetak ulang surat ajuan, silakan klik pada tombol Lihat Ajuan/Cetak,

klik tombol Batal Ajuan jika data yang Anda inputkan terdapat
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kesalahan.

7. Pantau terus status ajuan Anda pada menu Verval Inpassing. Berikut contoh tampilan

status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui Admin

Kemenag.
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8. Selanjutnya, pastikan Anda telah menerima Surat Tanda Bukti Penerimaan Ajuan

Verval Inpassing (S31b) dari Kemenag kota/kabupaten setempat.

9. Pantau terus status ajuan Anda pada menu Verval Inpassing. Berikut contoh tampilan

status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui dan diterbitkan

oleh Admin Kanwil Provinsi setempat.
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d. Keaktifan Kolektif Madrasah

Sebelum melakukan Keaktifan Kolektif PTK (S25a), silakan perhatikan

hal-hal berikut:

1. Pastikan semua PTK telah melakukan prosedur keaktifan di login

masing-masing (Bintang 4 Kuning/cetak kartu digital).

2. Data beban tugas mengajar setiap Guru yang tertulis di dokumen ajuan

Keaktifan Kolektif (S25a) otomatis diisikan oleh sistem

berdasarkan Isian Jadwal Kelas Mingguan.

3. Pastikan data siswa telah ditambahkan pada masing-masing kelas di

madrasah/sekolah Anda

4. Cetak ajuan Keaktifan Kolektif hanya bisa dilakukan melalui login

Kepala Madrasah/Sekolah masing-masing. Untuk itu pastikan sekolah

Anda telah meiliki Kepala Madrasah/Sekolah aktif baik definitif atau

Plt. Pengaktifan Kepala Madrasah/Sekolah hanya bisa dilakukan oleh

Admin Kemenag/Dinas setempat.
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5. Setelah dicetak harap diparaf oleh setiap PTK sebagai tanda bukti

persetujuan dari setiap PTK sebelum diajukan ke Admin

Kemenag/Dinas.

6. Admin Kemenag/Dinas akan mencetak S25b sebagai Tanda Bukti

penerimaan ajuan keaktifan kolektif S25a.

7. Setelah Admin Kemenag/Dinas menyetujui (S25b) maka setiap

Kepsek dapat mencetak Kartu Digital PTK Semester saat ini melalui

login PTK Kepsek masing-masing.

8. Setelah Admin Kemenag/Dinas menyetujui (S25b) maka data riwayat

mengajar setiap Guru dipermanenkan otomatis oleh sistem. Silakan

cetak Portofolio masing-masing untuk melihat detil riwayat

mengajarnya di semester saat ini.

e. Penerbitan Surat Keterangan Beban Kerja dan Surat Keterangan

Melaksanakan Tugas (SKMT dan SKBK)

1) Secara garis besar alur dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pastikan Kepala Madrasah telah mengajukan S25a dan disetujui oleh

Admin Simpatika Kabupaten / Kota yang ditandai dengan terbitnya S25b

2. PTK mencetak SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) di akun

PTK masing-masing. SKMT ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1) S29a : SKMT bagi guru yang mengajar Satminkal Induk di

naungan Kemenag

2) S29b : SKMT bagi guru yang mengajar Satminkal non-induk di

naungan Kemenag
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3) S29c : SKMT bagi guru yang mengajar Satminkal non-induk di

naungan Kemendikbud

4) PTK menyerahkan cetak SKMT (S29a/S29b/S29c) ke Kepala

Madrasah

5) Kepala Madrasah melakukan pengesahan dan penilaian SKMT

guru tersebut melalui akun PTK Kepala Madrasah.

6) Kepala Madrasah mencetak Lampiran SKMT (S29d)

7) Kepala Madrasah menandatangani SKMT dan lampiran SKMT

8) SKMT dan Lampiran SKMT dimintakan tanda tangan Pengawas

9) SKMT dan Lampiran SKMT diajukan ke Admin Simpatika

Kabupaten/Kota

10) Admin Kabupaten/Kota menerbitkan SKBK atau Surat

Keterangan Beban Kerja (S29e)

11) PTK menerima SKBK (S29e)

f. Cara dan Langkah-langkah Cetak SKMT dan Ajuan SKBK

1. Pertama anda harus login

2. Klik PTK

3. Setelah masuk klik SKBK & SKMT yang ada di bilah menu sebelah kiri

bawah

4. Klik nama sekolah tempat mengajar. pastikan sekolah anda sudah berwarna

hijau, dalam artian sekolah sudah melakukan cetak ajuan verval S25a.
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5. Maka akan muncul semua jumlah beban mengajar sesuai dengan pengisian

jadwal minguan.

6. Lalu klik OK

7. Selanjutnya serahkan ke kepala sekolah untuk mendapat persetujuan yang

kemudian diajukan ke admin simpatika tingkat kabupaten.

Keterangan:

1. Pada dasbor SKBK & SKMT akan muncul kotak bertuliskan nama

RA/Madrasah. Jika kotak tersebut berwarna merah berarti proses cetak SKMT

tidak dapat dilanjutkan kerena S25a belum diajukan dan disetujui oleh Admin

Kabupaten/Kota. Sebaliknya jika telah disetujui maka kotak akan berwarna

hijau.

2. Bagi guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah, maka akan terdapat kotak

bertuliskan nama sekolah/madrasah sejumlah madrasah/sekolah tempat

mengajar.

3. Bagi guru sebagaimana tersebut di nomor dua, maka yang bersangkutan akan

mencetak formulir S29 sejumlah madrasah/sekolah tempat mengajar.

4. Setelah SKMT tercetak, PTK dapat memantau kemajuan proses Persetujuan

SKMT dan Ajuan SKBK di akun PTK masing-masing.

Jangan terburu-buru untuk mencetak SKMT dan melakukan Ajuan SKBK

mengingat masa verval Simpatika yang masih panjang. Pastikan dulu data dan

riwayat mengajar (termasuk tugas tambahan guru) telah benar sebelum
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mencetak SKMT dan SKBK supaya sinkron atau linear antara SKMT dengan

NRG.

g. Pengangkatan dan Pergantian Kepala Madrasah

Alur ini dijalani oleh PTK yang ingin mengubah data rincinya

dikarenakan adanya pengangkatan sebagai Kepala Madrasah/Sekolah.

PTK unduh formulir pengajuan Jabatan Kepala Madrasah/Sekolah (A09).

PTK menyerahkan Surat Pengajuan Jabatan Kepala

Madrasah/Sekolah (A09) ke Admin Kantor Kemenag Kab/Kota disertai

dengan dokumen pendukung terkait data perubahan tersebut.

Admin Kantor Kemenag Kab/Kota melakukan pemeriksaan dan

melakukan pengaktifan jabatan Kepala Madrasah/Sekolah terhadap PTK

tersebut, kemudian mencetak Surat Tanda Pengaktifan Kepala

Madrasah/Sekolah (S18a) untuk diberikan ke PTK dan (S18b) untuk

Arsip Kantor Kemenag.

h. Penerbitan Nomor Peserta Sertifikasi

Penerbitan Nomor Peserta Sertifikasi adalah alur pengajuan Nomor Peserta

sertifikasi dimana kode mapel di digit ke 789 disesuaikan dengan kode mapel

sertifikasi yang ada, alur nya menggunakan Formulir S32.

i. Perubahan data rinci

Alur ini dijalani oleh PTK yang ingin mengubah data rincinya dikarenakan

adanya perbaikan atau pembaharuan data.
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1. PTK login ke http://simpatika.kemenag.go.id/ dan melakukan

perubahan data rincinya.

2. PTK menjadikan data rinci yang diubah tadi menjadi

PERMANEN, kemudian cetak Surat Pengajuan Perubahan Data

Rinci S12a (PTK) / S12b (Kepsek) / S12c (Pengawas).

3. PTK menyerahkan Surat Pengajuan Perubahan Data Rinci ke

Admin Kantor Kemenag Kab/Kota disertai dengan dokumen

pendukung terkait data perubahan tersebut.

4. Admin Kantor Kemenag Kab/Kota melakukan pemeriksaan dan

menyetujui permohonan Perubahan Data Rinci, kemudian

mencetak Surat Tanda Bukti Persetujuan Perubahan Data PTK

(S13).

j. Penambahan Guru Binaan Pengawas

Alur penambahan binaan adalah proses memasukan PTK kedalam

Aplikasi dimana seorang PTK memiliki Pengawas Binaan, dalam hal ini

pengajuannya menggunakan formulir S24

k. Mutasi Pendidik atau Guru.

Alur ini dijalani oleh PTK yang ingin mengajukan mutasi/pindah ke

Madrasah/Sekolah lainnya.

PTK mengisi data perpindahan mutasi secara online di situs

http://simpatika.kemenag.go.id/
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Setelah isian data lengkap, PTK mencetak Surat Pengajuan Mutasi

Madrasah/Sekolah Induk (SM01) untuk diserahkan ke petugas yang tertera di

surat dengan dilengkapi lampiran yang tertera di surat.

Dari Admin Kantor Kemenag Kab/Kota, PTK akan mendapatkan Surat

Tanda Bukti Mutasi Madrasah/Sekolah Induk (SM03) jika Madrasah/Sekolah

tujuan masih berada dalam satu naungan kementerian dan dalam wilayah satu

Kota/Kabupaten

Jika PTK mutasi ke Madrasah/Sekolah tujuan antar naungan kementerian

dan diluar wilayah satu Kota/Kabupaten, maka akan mendapatkan Surat

Pengantar Pengajuan Mutasi Madrasah/Sekolah Induk (SM02) untuk diserahkan

ke Admin Kantor Kemenag Kab/Kota yang menaungi Madrasah/Sekolah tujuan

mutasi untuk diproses dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Mutasi

Madrasah/Sekolah Induk (SM03) .

Keterangan : Untuk mutasi PTK dari Madrasah/Sekolah Swasta ke

Madrasah/Sekolah Negeri WAJIB melampirkan SK Bupati/Walikota. Jika tidak
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melampirkan, maka status NUPTK PTK bersangkutan akan dinon-aktifkan. Dan

tugas lainnya yang berhubungan dengan Up Date data Madrasah.10

2. Operator EMIS

a. Akun Madrasah

Meski belum ada edaran resmi dari Dirjen Pendis, namun hampir

seluruh Admin Emis Tingkat Penma (Kab/Kota) telah mewajibkan setiap

madrasah untuk melakukan daftar ulang / update data operator emis. Bahkan

ada yang memberikan deadline akhir Oktober ini.

Untuk melakukan pendaftaran:

1. Kunjungi situs https://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/main.php

2. Klik "Belum terdaftar? silakan klik disini"

3. Isi form yang tersedia

4. Khusus untuk email, gunakan email lembaga

5. Upload SK Operator

Jika sudah mendaftar, hubungi Admin Kab/Kota untuk menyetujui

pendaftaran tersebut. Jika sudah disetujui, email dan password yang diisikan

saat pendaftaran dapat digunakan untuk login ke emis sdm.

Akun emis sdm ini selain untuk mendaftar, nantinya akan berisikan

file/pengumuman terkait dengan aplikasi emis. Sedangkan untuk pengelolaan

emis madrasah akan menggunakan alamat

10Website. simpatika.kemenag.go.id
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https://emispendis.kemenag.go.id/emis_madrasah yang hingga saat ini masih

dalam proses persiapan.

Sedangkan Untuk cek status akun yang digunakan untuk pengerjaan

EMIS, bisa dicek pada link berikut ini

https://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/status.php Klik link, masukkan

email yang didaftarkan, klik cari. Seperti contoh dibawah ini. Status

pendaftaran bisa dalam 3 tampilan, yaitu:

1. Status Pendaftaran "Aktif", berarti akun email yang didaftarkan bisa

digunakan untuk pengerjaan EMIS.

2. Status Pendaftaran "Tidak?Belum Aktif/Ditolak", silahkan

koordinasikan dengan admin kemenag kab./kota untuk cek apakah

akun emailnya belum diaktifkan atau lainnya.

3. Status Pendaftaran kosong, alias kembali seperti tampilan awal. Bisa

jadi karena jaringan internet, atau akun dihapus. Seperti info ttg akun

yang beberapa hari lalu baru mendaftar, bisa digunakan untuk Log In,

lalu sekarang tidak bisa lagi, kemungkinan akunnya direset oleh pusat

(menurut info). Jadi, monggo daftar ulang, dan tetap berkoordinasi

dengan admin kemenag kab./kota.

Menindak lanjuti tentang adanya kolom pilihan 'Kopertais' pada proses

pendaftaran akun baru, sebaiknya tidak dilanjutkan sambil menunggu web

benar2 stabil, surat pemberitahuan/perintah pengerjaan keluar, dan adanya
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juknis resmi. Untuk pengertiannya adalah: Kopertais: Koordinasi Perguruan

Tinggi Swasta PTKI: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Jadi memang sebaiknya kolom kopertais dikosongkan atau pilih --

karena tidak ada kaitannya dengan bagian Tempat Tugas yang harus diisi,

apalagi kita di madrasah, bukan PTKI. Dan berikut adalah info yang baru

masuk terkait dengan beberapa fitur pada EMIS yang tidak bisa digunakan.

"Sehubungan ada kekacauan di sistem EMIS Pusat, untuk hari ini pendaftaran

akun emis sdm dipending dulu sampai ada pengumuman bahwa sistem sudah

kembali normal tertanggal rabu, 26 Oktober 2017.

b. Isi Data Excel

Update Data Siswa Pada Emis Online TP. 2017/2018, Operator

madrasah, pengisian EMIS Online sampai saat ini memang masih belum

maksimal. Sebab terdapat fitur yang belum bisa digunakan. Akibatnya banyak

dari para operator kebingungan mengenai apa yang harus dikerjakan.

Mengingat belum bisa menambahkan data peserta didik baru ke dalam EMIS

Online.
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Jika kita melihat Juknis Update EMIS Online Tahun Pelajaran

2017/2018, di situ dijelaskan bahwa salah satu hal penting yang harus

dilakukan ialah mengupdate data siswa. Apa yang dimaksud dengan

mengupdate data siswa itu. Yang dimaksud dengan update data siswa adalah

memperbarui dan melengkapi data siswa sesuai dengan form EMIS Online

yang disediakan. Sehingga diharapkan data peserta didik akan menjadi

lengkap.

Ada beberapa data siswa yang harus diisi di dalam Aplikasi EMIS

Online. Misalnya saja Nama Lengkap, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Lalu bagaimana cara mengupdate

data siswa di dalam Aplikasi EMIS Online.

Untuk bisa mengupdate data siswa di dalam Aplikasi EMIS Online,

caranya adalah sebagai berikut:

1. Pastikanlah bahwa laptop/komputer sudah terkoneksi dengan internet

secara baik

2. Bukalah web Browser di laptop / komputer anda

3. Masukkan alamat EMIS Madrasah ke Tab browser anda yang

beralamat sebagai berikut:

htttps://emispendis.kemenag.go.id/emis_madrasah

4. Silahkan anda lakukan Login dengan menggunakan Username dan

Password yang telah diaktifkan

5. Setelah berhasil melakukan login, anda akan di bawa masuk ke dala

Menu utama aplikasi EMIS Online
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6. Untuk melakukan Update data siswa, silahkan anda pilih Menu “Siswa

Aktif” yang berada di sebelah kiri

7. Maka kemudian akan tampil data siswa yang aktif di sekolah anda

(bisa anda lihat pada gambar di atas)

8. Klik pada tombol pensil di sebelah kanan untuk melihat informasi

detail setiap peserta didik

9. Lengkapi semua data peserta didik yang ada satu persatu sampai

dengan selesai, seperti yang bisa anda lihat pada gambar di bawah ini:

10. Setelah selesai, Klik Tombol Simpan

Catatan Penting, ketika anda meng-up date data siswa, silahkan sesuaikan

dengan data yang ada. Seperti Ijazah, SKHU dan Kartu Keluarga (KK). Hal

ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid.

B. Peranan Operator Madrasah dalam Peningkatan Mutu Madrasah

1. Operator sebagai Tenaga Pendidik
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Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap

keberhasilan pembelajaran di Madrasah. Guru sangat berperan dalam membantu

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara

optimal.Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.Dalam kaitan ini

guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu

peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat

mendasar.Disamping itu , untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah,guru

perlu membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.Guru memiliki

peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia ( SDM) yang berkwalitas

pula.

Kemudian, hal yang tidak kalah penting adalah guru juga harus berpacu

dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta

didik, agar dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam hal ini,

guru harus kreatif, professional, dan menyenangkan, dengan memposisikan diri

sebagai :

a. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.

b. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik.

c. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani

peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.

d. Memberikan sumbangan kepada orang tua untuk dapat mengetahui

permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
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e. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.

f. Menbiasakan peserta didik untuk saling berkomunikasi atau berhubungan

dengan orang lain secara wajar.

g. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik,

orang lain, dan lingkungannya.

h. Mengembangkan kreativitas.

i. Menjadi pembantu ketika diperlukan

j. dan tugas-tugas lainnya11.

2. Operator sebagai Tenaga Kependidikan

Untuk meningktakan mutu pendidikan di madrasah, peranan tenaga

kependidikan tidak kalah pentingnya dengan fungsi dan peranan tenaga pendidik.

Menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang

termasuk tenga kependidikan adalah kepala madrasah, tenaga administrasi, tenaga

perpustakaan, tenaga laboran dan tenaga kebersihan. Seorang Kepala sekolah

misalnya, harus memiliki standar komptetensi tertentu seperti;

1) Kompetensi kepribadian,

2) Kompetensi manajerial,

3) Kompetensi kewirausahaan,

4) Kompetensi supervisi, dan

5) Kompetensi sosial12.

11 Operator sebuah keniscayaan
12

PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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Kemudian dari pengamatan penulis di lapangan, yang menjadi

permasalahan di madrasah adalah kurangnya tenaga administrasi, baik dari segi

jumlah tenaga yang tersedia , maupun dari segi profesionalitas perlu ditingkatkan.

Hal ini menyebabkan tersendatnya kelancaran ad;minitrasi pendidikan di sekolah

sedangkan salah satu keberhasilan sebuah madrasah terletak pada keahlian tenaga

administrasi/ staff dalam mengelola administrasi madrasah.Seterusnya tenaga

perustakaan, laboran, dan tenaga kebersihan juga memegang peranan yang sangat

penting dalam meningkat mutu pendidikan di madrasah.

Oleh sebab itu, diharapkan kepada jajaran Kepala Madrasah, Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten khusunya,dan Provinsi Lampung pada umumnya,

untuk dapat merekrut tenaga kependidikan yang profesional dan proporsional

sesuai dengan yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di

Madrasah.

Bagi seorang Kepala Madrasah seharusnya memiliki berberapa pedoman

dalam pengambilan keputusan. pengambilan keputusan menjadi penting karena

kalau salah dalam mengambil keputusan bisa berakibat buruk bagi perkembangan

madrasahnya. disini ada peran penting data yang valid sebagai salah satu

pertimbangannya. Sedangkan pemegang data itu sendiri adalah tugas dan fungsi

penyedia data yaitu Operator.

Menurut Drucker (1993) memberikan penjelasan tentang enam langkah

pengambilan keputusan di antaranya :

1. Mendefinisikan masalah

2. Menganalisis masalah
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3. Mengembangkan alternatif pemecahan masalah

4. Memutuskan pemecahan masalah terbaik

5. Merencanakan tindakan efektif, dan

6. Memantau dan menilai hasilnya.13

Peranan Operator selanjutnya adalah proses supervisi hasil kerjanya. hal

ini di maksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana seorang tenaga kependidikan

mampu menyelesaikan pekerjaannya. misalnya setelah menyelesaikan Pendataan

EMIS, maka di evaluasi apakah terjadi kekeliruan dan kevalidan data yang telah

di kerjakan. Begitu juga dengan SKBK, apakah sudah sesuai dengan jumlah jam

minimal 24 jam untuk pemenuhan jam pembayaran sertifikasi.

13 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran, Gava Media, Yogyakarta. tahun 2011, hal. 119


