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Yth.  1. Kepala MIN 

2. Kepala MTsN 

3. Kepala MAN 

se- Kab. Magetan 

 
 

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kanwil Kemenag Prop. Jatim No. 

Kw.13.4/5/OT.01.1/1075/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Persiapan Pemetaan 

database GIS Madrasah Negeri di Lingkungan Ditjen Pendis dan dalam rangka 

persiapan untuk memenuhi ketentuan Inpres X tahun 2012 pada prioritas pendidikan, 

guna memenuhi kelengkapan pengajuan Anggaran 2013. Bahwa masing-masing unit 

kerja yang punya DIPA harus ada data lembaganya secara lengkap dan dapat dilihat 

secara online. Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memerintahkan 

operator EMIS untuk : 

1. Mengirim data lokasi geografis masing-masing lembaga (Titik Koordinat) dengan 

GPS / Google Maps dengan petunjuk silahkan download dengan alamat : 

http://emispendis.kemenag.go.id/dokumen/Titik_Koordinat.pdf dan untuk lebih 

memahami dan memudahkan penulisan format kordinat GPS dengan Konversi 

Titik Koordinat :  http://emispendis.kemenag.go.id/dokumen/konversi.htm   

Contoh : Koordinat KanKemenag Kab. Magetan 

 
Latitude : -7.665413 

Longitude : + 111.316475 

LS : -7 39 55.48 

BT : +111 18 59.31 

 

2. Mengirim foto-foto lembaga paling sedikit 10 gambar dengan fokus : 

a. Foto papan nama madrasah 

b. Foto kondisi bagian dalam ruang belajar ( kondisi terbaik dan terburuk ) 

c. Foto kondisi bagian dalam ruang guru 

d. Foto kondisi bagian dalam ruang kepala madrasah 



e. Foto kondisi bagian dalam ruang perpustakaan 

f. Foto kondisi bagian dalam ruang laboratorium (masing2 Lab. jika tersedia) 

g. Foto kondisi bagian dalam toilet untuk guru / siswa (terbaik dan terburuk) 

h. Foto sarana olahraga 

i. Foto kondisi bagian dalam ruang UKS 

j. Foto kondisi bagian dalam praktek ibadah / mushola. 

Setiap foto diberi nama sesuai objek yang difoto dan dimasukkan aplikasi 

MS.Word Misal : Foto papan nama sekolah dibawahnya foto, foto sarana 

olahraga dibawahnya foto, dan seterusnya 

 

Demikian  atas  perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih. 

 

 
 

Tembusan Yth.: 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan ( sebagai laporan ) 

 
 
 
 


