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Kepada Yth.
KepalaRA dan Madrasah
Se Kab. Mojokerto

Adenindaklanjuti $$at dari Kepala Bid*ng Psrdidikan lvladras*h Kantor
Wilayah Jarva Timur No Kw.15.2/51KF.423l573912*13 tanggal 31 Mei 2013 dan
berdasar surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.VSet.I/HM.01/1 544/201 3
tansgal 27 Mei 2013 perihal Perbaikan Data Lembaga Pendidikan Islam TP 2012-
?S13, bersama ini kami sampikan hasil pndataan EMIS TP ?O12-?0I3.

Untuk dikehhui bahwa data dari setiap sstuen'pendidikan dilingkungan
Ditjen Feridis sangat diperl"ukan urriuk pJase$ Fer"eft:attaa!,r, pplaksama_f dari evaltrasi
prograrn pndidikan islam antare lain:
1. Proses akreditasi, $etiap tahun pendidikan yang mengajukan akreditasi harus

dilengkapi dengan data pendidikan secara lengkap.
2. Petyelenggara UN, untuk satuan pendidil:an peryelenggara UN harus sudalr

terakrsdiiasi dan harus memp$nyai data lenbaga secaftr'lengkap.
3. Perert*.efiaaen alokasi BOS untuk setiap satuan pendidikan harus dileagkapi data

siswa berdasarkan rurna secara lengkap.
4. Proses setifikasi guru, data pendidik harus tersedia

nama)
5. Pemberian bantuan pada Madrasah harus diajukan

data lembaga calon penerima.
6. Penyusuaan Database Pendidikau Islam berbasis GIS yang harus dilaporkan

secara periodik kepada kantor Unit Ke{a Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan tltKP4).

Gunt mementdti keperlu*n diatas, maka dtta penedidiken Islmn harus
tersedia sscara lengkap dan terupJate secara tepat walctn 01eh karena irrr, kami
mohon bantuan Bapak Kepala Madrasah untuk memeriatahkan ja.;aran yang bertugas
menangani data pendidikan islam untuk segera Memperbaiki dan Melengkapi data
Pendidikan Islam TP. 20'12-2013.

Data hasil prbaikmr dmi masing - masing madrasah dijadikan saftr seKKM
dan se$utnya di sampaikan kesrbaii ke seksi Pordidikn Madrasah pling iambat
tnnggal ?1 Juni 2013 dalam b^-*tuk Softcopy sesuai #ngan forrnat data yang
diedarkan.

Demikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian
dan kerjasamanya kami ucapkanterirna kasih.
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