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SISWA
Penjelasan materi siswa pada aplikasi EMIS 4.0



Tutorial ini akan menjelaskan fitur baru 
apa saja yang sudah dirilis dan cara 
menggunakannya

Pengembangan Yang Sudah 
Diimplementasikan



Menu Daftar Siswa

1. Daftar Siswa - Hanya menampilkan daftar siswa dengan status aktif dan aktif tanpa 

rombel dan tambahan filter tingkat

2. Data Siswa - Kebutuhan Disabilitas dapat dipilih lebih dari 1, dan tambahan validasi 

pada data Anak Ke dan Jumlah Saudara

3. Data Orang Tua Siswa - Nama Ibu Kandung tidak dapat diubah, KK Ibu kandung

4. Data Alamat - Data alamat ayah kandung, ibu kandung, wali, dan siswa dikumpulkan 

pada 1 form pendataan

Daftar Perubahan Pada Daftar Siswa dan Data 
Siswa



Daftar Siswa

Daftar Siswa hanya menampilkan siswa dengan status aktif dan
aktif tanpa rombel, serta penambahan filter tingkat

Status yang ditampilkan hanya:
- Aktif
- Aktif Tanpa Rombel

Filter siswa berdasarkan Status

Filter siswa berdasarkan  
Tingkat/Kelas

Kotak informasi: Penjelasan jika 
ada Status Siswa yang kosong
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Data Siswa

Kebutuhan Disabilitas dapat dipilih lebih dari 1, serta 
penambahan validasi pada data Anak Ke dan Jumlah Saudara

Perubahan posisi kolom “Jumlah Saudara” 
dan “Anak Ke”. 

Serta penambahan validasi, bahwa urutan 
“anak ke” tidak dapat diinput lebih dari 
“Jumlah Saudara” + 1

Perubahan metode input Kebutuhan 
Disabilitas, pilihan disajikan menggunakan 
checkbox
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Data Orang Tua

Nama Ibu Kandung tidak dapat diubah, serta 
pilihan Kartu Keluarga Ibu kandung 

Nama Ibu Kandung tidak dapat diubah 
karena diperoleh dari data Pusdatin

Pilihan Kartu Keluarga Ibu Kandung �
Centang jika KK sama dengan Ayah 
Kandung
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Data Alamat

Data alamat Ayah Kandung, Ibu Kandung, 
Wali, dan Siswa dikumpulkan pada 1 form 
pendataan 

Tab Data Alamat

Alamat Ayah Kandung
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Alamat Ibu Kandung3

Perlu diperhatikan:

- Mohon selesaikan pengisian Data Siswa dan Data 
Orang Tua terlebih dahulu

- Status Alamat Ibu Kandung disini akan disesuaikan 
dengan pilihan status Kartu Keluarga Ibu Kandung 
pada tab Data Orang Tua � apakah sama dengan 
Ayah Kandung atau tidak



Data Alamat

Data alamat Ayah Kandung, Ibu Kandung, 
Wali, dan Siswa dikumpulkan pada 1 form 
pendataan 

Alamat Wali � Perlu diperhatikan:

Opsi Status Wali yang dipilih pada tab Data 
Orang Tua akan berhubungan dengan 
pengisian alamat Wali. 
Jika status wali yang dipilih adalah “Lainnya”, 
maka data alamat ini perlu dilengkapi

Alamat Siswa

Pilihan status tempat tinggal siswa
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Menu Akademik dan Mutasi

1. Kenaikan Kelas dan Kelulusan - Perubahan proses kenaikan & kelulusan siswa 

RA dan Pembatalan kelulusan Oleh Operator Lembaga

2. Persetujuan Kelulusan Lembaga RA oleh Kepala Lembaga

Daftar Perubahan Pada Menu Akademik dan Mutasi



Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Perubahan proses kenaikan & kelulusan 
siswa RA dan Pembatalan kelulusan Oleh 
Operator Lembaga

Pada lembaga RA sub menu Kenaikan 
Kelas dihilangkan

1

2 Proses Kelulusan dan Kenaikan Kelas 
dilakukan di sub menu Kelulusan

Pada menu Kelulusan terdapat 3 tab yaitu:

- Belum diproses

- Lulus Menunggu Persetujuan

- Melanjutkan di Lembaga ini
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada tab Belum diproses terdapat box Informasi , Isi dari box informasi
ini akan berubah secara otomatis berdasarkan kondisi sebagai berikut

● Jika seluruh siswa di dalam rombel belum di proses, tampil
informasi “Jumlah siswa yang telah diproses 0 dari 10 Siswa
(Total siswa yang berada pada rombel tersebut). Lakukan
proses kelulusan untuk rombel ini. Lihat Panduan”

● Jika diklik Lihat Panduan akan tampil informasi berupa modal
dengan isi seperti berikut

○ Pilih “Luluskan” pada Aksi, untuk siswa yang akan diluluskan

○ Pilih “Melanjutkan di Lembaga ini“ pada Aksi, untuk siswa yang

akan melanjutkan pendidikan di lembaga ini

○ Jika “Melanjutkan di Lembaga ini“ dipilih, maka pilih Tingkat

Selanjutnya untuk masing-masing siswa

○ Setelah menentukan aksi terhadap seluruh siswa, maka klik tombol

Proses untuk memproses kelulusan seluruh siswa pada rombel

tersebut

○ Data siswa yang diluluskan akan masuk ke dalam tab Lulus

Menunggu Persetujuan

○ Data siswa yang melanjutkan di lembaga ini akan masuk ke dalam

tab Melanjutkan di Lembaga ini

○ Jika ada siswa yang dibatalkan prosesnya, maka lakukan proses

ulang terhadap siswa-siswa tersebut pada tab Belum Diproses ini
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

● Jika seluruh siswa di dalam rombel ada yang di proses dan ada
beberapa yang belum diproses, tampil informasi “Jumlah siswa
yang telah diproses 3 (Total siswa yang telah diproses) dari 5
Siswa (Total siswa yang berada pada rombel tersebut).
Lakukan proses ulang terhadap siswa-siswa berikut. Lihat
Panduan”

● Jika diklik Lihat Panduan akan tampil informasi berupa modal
dengan isi seperti berikut

○ Pilih “Luluskan” pada Aksi, untuk siswa yang akan diluluskan

○ Pilih “Melanjutkan di Lembaga ini“ pada Aksi, untuk siswa yang

akan melanjutkan pendidikan di lembaga ini

○ Jika “Melanjutkan di Lembaga ini“ dipilih, maka pilih Tingkat

Selanjutnya untuk masing-masing siswa

○ Setelah menentukan aksi terhadap seluruh siswa, maka klik tombol

Proses untuk memproses kelulusan seluruh siswa pada rombel

tersebut

○ Data siswa yang diluluskan akan masuk ke dalam tab Lulus

Menunggu Persetujuan

○ Data siswa yang melanjutkan di lembaga ini akan masuk ke dalam

tab Melanjutkan di Lembaga ini

○ Jika ada siswa yang dibatalkan prosesnya, maka lakukan proses

ulang terhadap siswa-siswa tersebut pada tab Belum Diproses ini
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

● Jika seluruh siswa di dalam rombel telah diproses, tampil informasi
“Rombel telah diproses 5 (Total siswa yang telah diproses) dari
5 Siswa (Total siswa yang berada pada rombel tersebut). Lihat
Panduan”

● Jika diklik Lihat Panduan akan tampil informasi berupa modal
dengan isi seperti berikut

○ Pilih “Luluskan” pada Aksi, untuk siswa yang akan diluluskan

○ Pilih “Melanjutkan di Lembaga ini“ pada Aksi, untuk siswa yang

akan melanjutkan pendidikan di lembaga ini

○ Jika “Melanjutkan di Lembaga ini“ dipilih, maka pilih Tingkat

Selanjutnya untuk masing-masing siswa

○ Setelah menentukan aksi terhadap seluruh siswa, maka klik tombol

Proses untuk memproses kelulusan seluruh siswa pada rombel

tersebut

○ Data siswa yang diluluskan akan masuk ke dalam tab Lulus

Menunggu Persetujuan

○ Data siswa yang melanjutkan di lembaga ini akan masuk ke dalam

tab Melanjutkan di Lembaga ini

○ Jika ada siswa yang dibatalkan prosesnya, maka lakukan proses

ulang terhadap siswa-siswa tersebut pada tab Belum Diproses ini
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

5 Pada dropdown rombel, pilih rombel yang 
akan di proses kelulusan atau melanjutkan 
di lembaga ini

Pengelola lembaga RA dapat melakukan 
pencarian berdasarkan nama siswa atau 
NISN

6

5
Pada tab belum di proses terdapat informasi 
data sebagai berikut

- Nama Lengkap
- NISN
- TTL
- Tingkat-Rombel
- Aksi (Luluskan, Melanjutkan 

dilembaga ini)
- Tingkat Selanjutnya (Disable jika Aksi 

adalah Luluskan)
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada tab Belum diproses tedapat info 
Jumlah siswa yang di proses: 0 dari 5 
Siswa. Lakukan Proses kelulusan untuk 
rombel ini

4

5 Pada dropdown rombel, pilih rombel yang 
akan di proses kelulusan atau melanjutkan 
di lembaga ini

Pengelola lembaga RA dapat melakukan 
pencarian berdasarkan nama siswa atau 
NISN
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Pada tab belum di proses terdapat informasi 
data sebagai berikut

- Nama Lengkap
- NISN
- TTL
- Tingkat-Rombel
- Aksi (Luluskan, Melanjutkan 

dilembaga ini)
- Tingkat Selanjutnya (Disable jika Aksi 

adalah Luluskan)
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada saat melakukan proses Luluskan atau 
melanjutkan di lembaga ini tampil pop up 
dan informasi sebagai berikut

- Rombel
- Tahun Ajaran
- Siswa Lulus (Total siswa yang akan 

diproses luluskan)
- Siswa Melanjutkan (Total Siswa yang 

akan Melanjutkan)
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Klik tombol Batal jika ingin membatalkan 
proses luluskan atau melanjutkan di 
lembaga ini 

11

Klik tombol Ya jika ingin melanjutkan proses 
luluskan atau melanjutkan di lembaga ini 
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Untuk siswa yang di proses luluskan maka akan 
masuk pada tab lulus menunggu persetujuan, 
terdapat informasi sebagai berikut

- Nama Lengkap
- NISN
- TTL
- Tingkat Rombel
- Status Pengajuan (Menunggu Persetujuan 

Kelulusan)
- Tombol Batalkan

13

Sedangkan siswa yang di proses melanjutkan di 
lembaga ini akan masuk pada tab Melanjutkan di 
lembaga in, terdapat informasi sebagai berikut

- Nama Lengkap
- NISN
- TTL
- Tingkat Rombel
- Status (Aktif Tanpa Rombel)
- Keterangan (Naik dari kelas sebelumnya) 
- Tombol Batalakan
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada tab Lulus Menunggu Persetujuan terdapat box Informasi ,
Isi dari box informasi ini akan berubah secara otomatis
berdasarkan kondisi sebagai berikut

● Jika seluruh siswa di dalam rombel belum di proses, tampil
informasi “Jumlah siswa yang telah diproses 0 dari 5
Siswa (Total siswa yang berada pada rombel tersebut).
Data siswa belum lengkap, silahkan cek tab Belum
Diproses”

● Jika ada beberapa siswa telah diproses dan menunggu
persetujuan, dan ada beberapa siswa belum diproses,
tampil informasi “Jumlah siswa yang telah di proses: 3
(Total siswa yang menunggu persetujuan) dari 5 siswa
(Total siswa pada rombel tersebut). Lihat Panduan
Pembatalan.”

● Jika diklik Lihat Panduan Pembatalan akan tampil
informasi berupa modal dengan isi seperti berikut

○ Klik tombol Batalkan pada masing-masing data siswa 

yang ingin dibatalkan prosesnya

○ Kemudian lakukan proses ulang terhadap data siswa 

tersebut pada tab Belum Diproses
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

● Jika seluruh siswa di dalam rombel sudah di proses dan
menunggu persetujuan kepala lembaga, tampil informasi
“Data siswa telah lengkap dan sedang menunggu
persetujuan Kepala Lembaga. Lihat Panduan
Pembatalan”

● Jika ada beberapa siswa telah diproses dan menunggu
persetujuan, dan ada beberapa siswa belum diproses,
tampil informasi “Jumlah siswa yang telah di proses: 3
(Total siswa yang menunggu persetujuan) dari 5 siswa
(Total siswa pada rombel tersebut). Lihat Panduan
Pembatalan.”

● Jika diklik Lihat Panduan Pembatalan akan tampil
informasi berupa modal dengan isi seperti berikut

○ Klik tombol Batalkan pada masing-masing data siswa 

yang ingin dibatalkan prosesnya

○ Kemudian lakukan proses ulang terhadap data siswa 

tersebut pada tab Belum Diproses
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

Pada tab Lulus Melanjutkan di lembaga ini terdapat box
Informasi , Isi dari box informasi ini akan berubah secara
otomatis berdasarkan kondisi sebagai berikut

● Jika rombel ini belum di proses, tampil informasi “Rombel
belum di proses, silahkan cek tab Belum Diproses”

● Jika ada beberapa siswa telah diproses dan ada siswa
yang melanjutkan di lembaga ini, tampil informasi “Jumlah
siswa yang melanjutkan di lembaga ini: 5 (Total siswa
yang melanjutkan dilembaga ini) dari 5 siswa (Total
siswa pada rombel tersebut). Lihat Panduan
Pembatalan.”

● Jika diklik Lihat Panduan Pembatalan akan tampil
informasi berupa modal dengan isi seperti berikut

○ Klik tombol Batalkan pada masing-masing data siswa 

yang ingin dibatalkan prosesnya

○ Kemudian lakukan proses ulang terhadap data siswa 

tersebut pada tab Belum Diproses

16

16a

16b

16c

16a

16b

16c

15



Kenaikan Kelas dan Kelulusan

● Jika seluruh siswa di dalam rombel sudah di proses dan
tidak ada siswa yang melanjutkan di lembaga ini, tampil
informasi “Jumlah siswa yang melanjutkan di lembaga
ini: 0 (total siswa yang tidak melanjutkan dilembaga
ini) dari 5 siswa (total siswa dalam rombel)”
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada saat melakukan proses Batalkan di tab lulus menunggu 

persetujuan

- Tampil informasi Nama Siswa dan NISN

- Pada saat klik tombol Ya, tampil pop up “Pembatalan 

Berhasil”

- Siswa yang di batalkan akan kembali tampi di tab Belum 

diproses

- Informasi box akan menampilkan jumlah siswa yang telah 

diproses: (total siswa yang telah di proses dikurangi jumlah 

siswa yang dibatalkan)
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Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pada saat melakukan proses pembatalan pada tab Melanjutkan 

di lembaga ini

- Tampil informasi Nama Siswa dan NISN yand dilakukan 

proses batalkan

- Pada saat klik tombol Ya, tampil pop up “Pembatalan 

Berhasil”

- Siswa yang di batalkan akan kembali tampi di tab Belum 

diproses

- Informasi box akan menampilkan jumlah siswa yang telah 

diproses: (total siswa yang telah di proses dikurangi jumlah 

siswa yang dibatalkan)
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Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala 
Lembaga

Proses Persetujuan Kelulusan oleh kepala 
lembaga

Proses Persetujuan Kelulusan hanya dapat 
dilakukan oleh kepala lembaga
Pilih rombel yang akan di konfirmasi 
kelulusan
Kepala lembaga dapat melakukan pencarian 
berdasarkan nama siswa

1

2

Pada halaman Konfirmasi kelulusan siswa
terdapat informasi box, dimana isi dari informasi
box ini akan berubah secara otomatis
berdasarkan beberapa kondisi.
Untuk rombel dimana semua siswa telah di
proses dan status siswa menunggu persetujuan
kepala lembaga
- Tampil informasi box

● Dinyatakan Lulus [n]
● Melanutkan di lembaga ini [m]

- Tampil tombol Setuju dan Tolak
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Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala Lembaga

Pada halaman Konfirmasi Kelulusan terdapat 
tabel informasi siswa

- Nama Lengkap

- NISN

- TTL

- Tingkat Rombel

- Status Pengajuan (Menunggu 

Persetujuan Kepala Lembaga)

- Keterangan (Lulus)
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Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala 
Lembaga

Proses Persetujuan Kelulusan oleh kepala 
lembaga

Jika klik tombol Setuju

Tampil pop up yang berisi informasi

- Nama Rombel

- Tahun Ajaran

- Total Siswa Lulus

- Total Siswa Melanjutkan

- Text Apakah anda yakin ingin menyetujui 

kelulusan siswa?

- Tombol Batal

- Tombol Ya

Jika klik tombol ya, tampil pop up “Data 

kelulusan siswa berhasil disimpan”, dan siswa 

yang sudah di konfirmasi kelulusan akan masuk 

ke daftar alumni
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Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala 
Lembaga

Proses Tolak Persetujuan Kelulusan oleh 
kepala lembaga

Jika klik tombol Tolak

Tampil pop up yang berisi informasi

- Nama Rombel

- Tahun Ajaran

- Total Siswa Lulus

- Total Siswa Melanjutkan

- Text Apakah anda yakin ingin menolak 

kelulusan?

- Tombol Batal

- Tombol Ya

Jika klik tombol ya, tampil pop up “Data 

kelulusan siswa berhasil disimpan”, dan siswa 

yang sudah di konfirmasi kelulusan akan masuk 

ke daftar alumni
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Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala 
Lembaga

Untuk rombel yang sudah dilakukan
konfirmasi
- Tombol Setuju atau Tolak akan hilang
- Tampil informasi box, “Data siswa Telah

disetujui pada tanggal
[date_month_year] Pukul
[HH:mm:ss_WIB] contoh Data siswa
telah disetujui pada tanggal 2 Maret
2022, Pukul 12:30:17 WIB
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14a

14a



Persetujuan Kelulusan Oleh Kepala 
Lembaga

Untuk rombel dimana Proses kelulusan
datanya tidak lengkap
- Tombol Setuju atau Tolak akan disable, 

dan kepala lembaga tidak bisa melakukan 
approval

- Tampil informasi box, “Data siswa belum 
lengkap, Silahkan hubungi staf 
lembaga anda untuk melengkapi 
proses Kelulusan, Jumlah siswa yang 
diproses: 8 (Total siswa yang diproses 
kelulusan) dari 10 siswa (Total siswa 
pada rombel)”
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Menu Rombongan Belajar

1. Tambah Rombel - Optimalisasi pilihan tahun ajaran - semester, kurikulum, dan 

kondisi ruangan yang dapat dipilih

2. Tambah Rombel - Implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada rombel

Daftar Perubahan Pada Menu Rombongan Belajar



Tambah Rombongan Belajar

Optimalisasi pilihan tahun ajaran - semester, kurikulum, dan 
kondisi ruangan yang dapat dipilih. Serta implementasi kurikulum 
Merdeka Belajar pada rombel

Tahun Ajaran – Semester �
pilihan tersedia: 2 semester terakhir

Nama Ruangan � tidak dapat 
memilih ruangan dengan kondisi 
rusak total

Kurikulum � pilihan tersedia: 
- Kurikulum 2013
- Merdeka Belajar

1
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Tutorial ini akan menjelaskan fitur baru 
apa saja yang akan dikembangkan

Pengembangan Yang Akan 
Diimplementasikan



Menu Daftar Siswa

1. Aktivitas Belajar Siswa - Menyediakan tabel history aktivitas belajar siswa

Daftar Perubahan Pada Daftar Siswa dan Data 
Siswa



Aktivitas Belajar Siswa

Perubahan tampilan tab Aktivitas Belajar siswa

Kotak Informasi status siswa saat ini

Tabel riwayat aktivitas belajar siswa

Ketentuan data yang akan ditampilkan:
- Menampilkan seluruh data riwayat aktivitas 

belajar siswa per semesternya
- Data ditampilkan mulai dari riwayat terbaru, 

hingga data dari jenjang pendidikan paling 
awal masing-masing siswa

- Status yang ditampilkan per semesternya 
adalah status terakhir siswa pada masing-
masing semester

- Data yang ditampilkan adalah sesuai dengan 
data yang terdapat pada database EMIS 4.0
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Aktivitas Belajar Siswa

Perubahan tampilan tab Aktivitas Belajar siswa

Kotak Informasi status siswa saat ini, dengan 
status Aktif Tanpa Rombel � akan disediakan 
link menuju menu Atur Rombel

Tombol “Ubah Tidak Aktif” � untuk melakukan 
penonaktifan siswa

Tampilan dialog proses Penonaktifan siswa

Tampilan dialog pernyataan pertanggungjawaban 
user jika akan melanjutkan proses penonaktifan 
siswa

1
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Menu Akademik dan Mutasi

1. Mutasi - Penambahan notifikasi tentang info pekerjaan mutasi siswa yang harus 

diselesaikan oleh user-user terkait

Daftar Perubahan Pada Menu Akademik dan Mutasi



START

Lembaga Asal

PengelolaKepala

Akses Menu Mutasi 
� Mutasi Keluar

Lihat Detail dan Buat 
Surat Keterangan

Tab Permintaan 
Mutasi Siswa

Akses Menu Mutasi �
Mutasi Masuk

Pengajuan Mutasi Masuk 
Siswa Tidak Ada Surat 

Keterangan

Tolak / 
Setuju

Tolak / 
Setuju

Lembaga Tujuan

KepalaPengelola

STOP

Akses Menu Mutasi �
Mutasi Masuk

Notifikasi Mutasi 
Disetujui

Akses Menu Mutasi �
Mutasi Keluar

Daftar Siswa

Notifikasi Mutasi 
Disetujui

Notifikasi Mutasi 
Disetujui

Notifikasi Mutasi 
Keluar Siswa

Setuju

Notifikasi Menunggu 
Persetujuan

1

2

3

4

5

6

Notifikasi 
Menunggu 
Persetujuan

7

Setuju

Tolak

Tolak

8

7a

7b

8a

8b

Dibatalkan

Alur Mutasi Siswa dari Lembaga Tujuan



Mutasi Siswa

Dialog notifikasi mutasi keluar ketika status: Menunggu 
Surat Keluar 

Dialog notifikasi akan selalu muncul setiap Operator Lembaga 
asal siswa melakukan login

Kemudian user akan diarahkan menuju menu Mutasi Keluar, 
dan diharapkan segera melakukan pembuatan surat 
keterangan
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Mutasi Siswa

Dialog notifikasi mutasi keluar ketika status: Menunggu 
Persetujuan Kepala Lembaga asal siswa

Dialog notifikasi akan selalu muncul setiap kali Kepala Lembaga 
asal siswa melakukan login. Notifikasi juga akan muncul pada 
Operator lembaga, tetapi hanya sebagai pengingat

Kemudian user akan diarahkan menuju menu Mutasi Keluar, dan 
diharapkan segera melakukan proses persetujuan

1
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Mutasi Siswa

Dialog notifikasi mutasi masuk ketika status: Menunggu 
Persetujuan Kepala Lembaga tujuan siswa

Dialog notifikasi akan selalu muncul setiap kali Kepala Lembaga 
tujuan siswa melakukan login. Notifikasi juga akan muncul pada 
Operator lembaga, tetapi hanya sebagai pengingat

Kemudian user akan diarahkan menuju menu Mutasi Keluar, 
dan diharapkan segera melakukan proses persetujuan

1
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Menu Rombongan Belajar

1. Daftar Rombel - Informasi jumlah maksimal siswa dalam 1 rombel sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk masing-masing jenjang pendidikan 

a. MI = 28 siswa

b. MTs = 32 siswa

c. MA = 36 siswa

Daftar Perubahan Pada Menu Rombongan Belajar



Daftar Rombel

Penambahan informasi jumlah maksimal siswa dalam 1 rombel
sesuai ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenjang 
pendidikan (MI= 28, MTs = 32, MA = 36)

Kotak informasi ketentuan 
jumlah siswa

Kolom Kelebihan Siswa �
menampilkan berapa jumlah 
kelebihan siswa dari ketentuan 
yang berlaku

Keterangan:
Pada implementasi awal fitur 
ini, nantinya hanya sebatas 
sebagai peringatan bagi user 
saja

1

2

1

2



Mengapa siswa hilang di 
Emis

Berkaitan dengan data siswa di Emis 4.0 hilang (sebelumnya ada). Berikut penyebab data hilang di Emis 4.0 : 
1. Siswa telah di non aktifkan pada semester sebelumnya
2. Siswa telah di proses mutasi semester sebelumnya, tapi tidak di proses (kadaluarsa)
3. Siswa pada semester sebelumnya tidak di masukkan ke rombel/ status siswa (aktif tanpa rombel)

Terkait dengan solusinya dapat mengajukan perbaikan data melalui Live Agent 

Bagaimana mengatasi 
siswa hilang di Emis tapi 
di VervalPd ada 

Kemungkinan siswa telah di nonaktif di Emis 4.0 dengan pilihan “DATA GANDA”. Hal ini karena secara data 
siswa yang di nonaktifkan dengan pilihan "data ganda" dihapus dari sistem

Dampak nonaktif “DATA GANDA” :
1. Saat pencarian di menu pencarian tidak akan di temukan / kosong hasilnya di Emis, tapi di 

Kemendikbud masih ada
2. Laporan Siswa hilang di Emis tapi di VervalPd/ Kemdikbud ada
3. Tidak dapat di reaktifasi menggunakan fitur Reaktifasi
4. Tidak dapat di proses Ubah Tingkat
5. Tidak dapat di proses Mutasi
6. Tidak dapat di proses PPDB
7. Tidak tampil di daftar siswa, monitoring siswa

❖ Solusi  – > Mengajuan permohonan Pengaktifan

FAQ

MODUL SISWA - Data Siswa



Bagaimana mengatasi 
siswa salah tingkat Berkaitan dengan siswa salah tingkat silahkan mengajukan perbaikan dengan menghubungi Live Agent

Bagaimana cara 
mengaktifkan siswa 
Nonaktif 

Terkait siswa nonaktif dapat diaktifkan kembali melalui pusat, dengan cara berkoordinasi dengan kanwil 
provinsi setempat untuk mengajuakan permohonan reaktifasi siswa. kemudian kanwil akan mengajukan ke 
pusat.

Bagaimana mengatasi 
siswa tanpa tingkat dan 
status (kosong)

Tingkat dan Status siswa yang kosong setiap pergantian semester Genap ke Ganji akan muncul setelah proses 
Kenaikan Kelas. 

FAQ

MODUL SISWA - Data Siswa



Surat mutasi keluar siswa 
Kadaluarsa 

 Siswa mutasi keluar sudah di cetak suratnya, tidak di proses terhitung 30 hari dari tanggal rencana mutasi
akan menjadi “Tidak Aktif” statusnya dan surat mutasi “Kadaluarsa”. sehingga Mutasi tidak dapat diproses 
lembaga tujuan.

Untuk melanjutkan proses mutasinya dapat diajukan Reaktifasi Siswa di Kemenag Pusat.  

Cara mutasi keluar siswa 
ke sekolah umum

   Tahapannya :
1. Lembaga asal membuat surat mutasi keluar kemudian cetak suratnya.
2. Surat diberikan kepada sekolah tujuan.
3. Sekolah tujuan(umum) update data ke vervalPD.

Bagaimana cara mutasi 
siswa tidak memiliki surat 
mutasi

Jika siswa berasal dari madrasah, silahkan diinput menggunakan menu mutasi masuk dari madrasah tujuan. 
kemudian pilih pada form pilihan “tidak ada surat keterangan” kemudan isi form. Setelah itu maka lembaga 
asal siswa diminta untuk membuat surat mutasi keluar 

FAQ

MODUL SISWA - Mutasi



Bagaimana cara 
membatalkan proses 
mutasi 

● Jika surat mutasi belum di cetak, maka untuk dapat membatalkan proses mutasinya lembaga dapat 
menghapus surat mutasi yang sudah dibuat untuk siswa terkait.

● Jika surat mutasi sudah di cetak, maka proses mutasi tidak dapat dibatalkan oleh lembaga asal (surat 
mutasi yang sudah di cetak tidak dapat di hapus). Untuk dapat membatalkan prosesnya, setelah 
diinput mutasi masuk di lembaga tujuan kemudian batalkan proses mutasinya oleh operator lembaga 
tujuan.

● Jika surat mutasi sudah dicetak dan belum ada lembaga tujuan. Maka proses mutasi tidak dapat 
dibatalkan oleh lembaga asal (surat mutasi yang sudah di cetak tidak dapat di hapus). Perlu 
berkoordinasi dengan lembaga setara untuk menginput mutasi masuk siswa terkait dan batalkan.

Siswa akan menjadi tidak aktif statusnya jika proses mutasi keluar tidak di proses selama 30 hari 
terhitung tanggal rencana keluar

Bagaimana cara mutasi siswa 
dari sekolah umum yang 
tidak memiliki NISN

mutasi sekolah umum saat ini hanya bisa dilakukan dengan NISN, saat ini siswa yang belum memiliki NISN 
tidak dapat melukan mutasi sekolah umum

FAQ

MODUL SISWA - Mutasi



Bagaimana cara 
membatalkan proses 
kenaikan kelas

Proses pembatalan kenaikan kelas dapat dilakukan oleh operator lembaga dengan cara klik batalkan pada 
siswa yang akan di batalkan di halaman “sudah proses” menu kenaikan kelas  kemudian proses ulang dengan 
ketentuan yang sesuai

Bagaimana cara 
membatalkan proses 
kelulusan  

Terkait kelulusan dapat di batalkan selama belum di setujui proses kelulusanya oleh kepala madrasah, proses
kelulusan tidak dapat di batalkan jika telah di setujui kamad.

Bagaimana cara 
membatalkan proses 
kelulusan yang telah di 
setujui kamad

Kelulusan yang sudah disetujui kamad tidak dapat dilakukan pembatalan.

Jika terdapat kekeliruan silakan berkoordinasi dengan UC Kanwil setempat untuk mengajukan permohonan batal 
kelulusan. setelah melakukan pengajuan, UC Kanwil akan meneruskan pengajuan ke pihak pusat untuk ditindak lanjuti

Mengapa proses 
kelulusan tidak dapat di 
setujui oleh kamad 

Terkait proses kelulusan yang tidak dapat di setujui pada Akun Kepala Madarasah, berikut hal - hal yang
menjadi penyebab tombol persetujuan kelulusan di Akun Kamad Disable/ tidak aktif :
➔ Masih ada siswa dalam rombel kelulusan belum di proses
➔ Pada saat proses kelulusan sedang berlangsung / dalam proses ajuan (belum disetujui kamad) Siswa

diproses mutasi keluar
➔ Pada saat proses kelulusan sedang berlangsung / dalam proses ajuan (belum disetujui kamad) Siswa

diproses nonaktif
➔ Pada saat proses kelulusan sedang berlangsung / dalam proses ajuan (belum disetujui kamad) Siswa

diproses ubah tingkat

FAQ

MODUL SISWA - Akademik



Mengapa pilihan tahun 
ajaran baru tidak muncul

Terkait pilihan tahun ajaran baru tidak tampil pada pembuatan rombel, penyebabnya adalah :
 1. Ada siswa yg belum di proses kenaikan kelas (Proses akademik Kenaikan belum tuntas seluruhnya)
 2. Terdapat rombel pada tahun ajaran sebelumnya yang kosong (ada rombel tidak ada siswa), apabila ada 

rombel tidak terpakai di tahun ajaran sebelumnya silahkan untuk hapus rombel tersebut (masih ada button 
edit dan hapus)

Bagaimana ketentuan 
jumlah siswa dalam 
rombel

batasan jumlah siswa per rombel (MI= 28, MTs = 32, MA = 36) saat ini secara aplikasi terkait batasan jumlah

siswa dalam rombel berkaitan dengan kapasitas ruangan yang digunakan

Bagaimana menambahkan 
kapasitas siswa di rombel 

Berkaitan dengan rombel yang telah penuh dan akan menambah siswa, maka untuk dapat ditambah perlu 
melakukan penyesuaian terlebih dahulu pada jumlah kapasitas siswa untuk ruangan yang digunakan pada 
menu Sarpras - Aset Tetap - Ruangan

Siswa tidak muncul saat 
tambah rombel

Pastikan data siswa untuk tahun ajaran dan tingkatnya sudah sesuai atau sama dengan rombel yang dibuat 
Periksa detail data siswa pada menu aktivitas belajar siswa.

Pilihan kurikulum tidak 
tampil pada kolom pengisian 
kurikulum merah 

Jika lembaga belum mengatur kurikulum untuk tiap kelas di semester aktif saat ini, maka pilihan kurikulum 
tidak akan muncul saat pengisian rombel
Dipastikan telah melakukan setting kurikulum pada menu Kelembagaan - Kurikulum untuk setiap kelas pada 
semester berjalan.

FAQ

MODUL SISWA - Rombel



FAQ

MODUL SISWA - PPDB 

tidak bisa input ppdb 
keterangan 
“ Siswa tidak dapat di 
daftarkan karena tingkat 
terakhir siswa tidak 
sesuai”

Hal tersebut terjadi karena tingkat siswa yang didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan.
Untuk PPDB, tingkat yang bisa didaftarkan adalah siswa dengan :

1. status alumni pada jenjang sebelumnya
2. status tidak aktif pada kelas awal jenjang yang sama

tidak bisa input ppdb 
keterangan “Siswa aktif di 
suatu lembaga “ / 
“Lembaga asal dan tujuan 
tidak boleh sama “ 

Terkait penyebab terjadinya gagal input siswa dengan keterangan tersebut sebagai berikut : 
➔ Dinonaktifkan di sekolah asal kemudian diinput kembali ke lembaga yang sama melalui PPDB dilembaga 
➔ Siswa sudah diinput lembaga lain 

Untuk PPDB, tingkat yang bisa didaftarkan adalah siswa dengan :

1. Status alumni pada jenjang sebelumnya (Pastikan pada lembaga asalnya siswa tersebut sudah diproses 

kelulusan agar dapat ditarik pada lembaga tujuannya sesuai jenjang)
2. Status tidak aktif pada kelas awal jenjang yang sama

Apakah ppdb RA dapat 
memilih tingkat?

PPDB untuk jenjang RA dapat memilih tingkat Kelompok A, Kelompok B maupun tidak berkelompok. silakan 
disesuaikan pada kolom Tingkat pada formulir PPDB



FAQ

MODUL SISWA - PPDB 

Bagaimana PPDB/Input 
siswa jenjang MTS/MA 
yang tidak memiliki NISN

PPDB / Tambah siswa untuk jenjang MTS dan MA, sewajarnya sudah memiliki NISN karena sudah pernah 
bersekolah pada jenjang sebelumnya. Terakit hal tersebut tidak dapat di proses input dan hanya dapat 
dilakukan penginputan melalui kemenag kota/kab setempat menggunakan fitur “Luar Negeri”. untuk kebijakan 
penginputan dikembalikan ke kemenag kota/kab dan Kemenag provinsi setempat

Bagaimana proses 
penginputan siswa dari  
Luar Negeri

Terkait siswa dari luar negeri tidak dapat di input melalui akun operator. Siswa  dapat di input melalui akun 
kab/kota menggunakan Input “Luar Negeri”. Silahkan berkoordinasi dengan admin kemenag kab/kota setempat 
untuk di input siswa luar negeri

Bagaimana Jika saat input 
PPDB menggunakan 
pilihan NISN / NIK tidak 
bisa dengan keterangan
“data tidak ditemukan”

PPDB Input data baru akan melakukan pengecekan data ke Pusdatin kemdikbud dan EMIS apakah pernah ada 
sebelumnya. Pencarian berdasarkan NIK dan NISN ada untuk pengecekan di depan, dan tidak akan bisa input jika 
datanya tidak ditemukan

Penyebab data tidak ditemukan : 
1. Data siswa di VervalPD pernah di keluarkan  

Terkait penpencarian menggunakan NISN terkoneksi dengan data di kemdikbud, permasalahan di 
kemdikbud bahwa, jika siswa dikeluarkan di vervalPD maka akan di set bahwa data siswa tersebut tidak 
digunakan lagi
Silahkan berkoordinasi dengan sekolah asal agar mengajukan pembatalan pengeluaran siswa di verval pd

2. Data siswa di Emis pernah dinon katifkan dengan pilihan “Data Ganda”/Data belum pernah ada di emis



THANK YOU


