LANGKAH-LANGKAH MENGAKTIFKAN NUPTK-PEG ID TAHUN 2014
(CETAK KARTU NUPTK/PegID)
PENJELASAN: Kepada semua PTK pemilik NUPTK dan Peg-IG, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2014 semua
status NUPTK/Peg-ID menjadi non aktif kembali (bintang berwarna kuning). Maka untuk mengaktifkan kembali,
setelahnya PTK meng-update perubahan data rinci pribadi (termasuk riwayat mengajar) kemudian mencetak S12 dan
disetujui oleh operator Kabupaten dengan menerbitkan S13, maka semua PTK wajib mencetak Kartu NUPTK/Peg-Idnya
melalui akun masing-masing. Sesudah Kartu NUPTK/Peg-ID tersebut sukses dicetak, maka otomatis PTK yang
bersangkutan dinyatakan masih aktif dengan perubahan warna bintang dari warna kuning menjadi hijau kembali.

Kami sangat berharap semuanya kompak dan saling membantu satu sama lainnya. Catatan:
a. Untuk Kepala Madrasah dan Pengawas belum bisa mencetak Kartu. Silahkan tunggu waktunya. Nanti ada
konfirmasi.
b. Jika Pencetakan Kartu tidak sukses, ada kemungkinan PTK tersebut belum meng-update datanya dengan mencetak
Formulir S12. Tapi jika memang sudah, bisa jadi kode Token S12-nya tidak valid (dan memang ada beberapa Form S12
yang kami terima, kode tokennya tidak cocok). Jika demikian silahkan kirimkan kembali formulir S12 cetakan terakhir
(ingat harus yang terakhir) ke email : nuptk.mi.ciamis@gmail.com untuk kami terbitkan Form. S13-nya.
Berikut ini kami sampaikan langkah-langkah mencetak kartu NUPTK/Pe-ID tersebut.
1. Langkah pertama; silahkan Login melalui akun PTK masing- masing

2. Langkah Kedua ; masukan NUPTK atau Peg-ID dan masukan passwordnya

3. Langkah Ketiga; Klik menu PADAMU PTK

4. Ikuti dan isi 3 tahapan yang tersedia hingga selesai hingga terdaftar aktif

5. Isi tahapan survey dari awal hingga akhir

6. Pada tahapan berikut jangan lupa unggah poto PTK yang bersangkutan

7. Setelah Mengunggah foto lanjutkan dengan mengaktifkan data

8. Setelah mengklik aktifkan data akan muncul portofolio PTK yang bersangkutan. Di halaman ini mohon dilihat dengan jelas
dan teliti supaya tidak terjadi kesalahan data. Apabila masih terjadi kesalahan data maka dibagian bawah pilih menu Edit
kembali. Namun apabila data sudah benar, pilih menu Aktifkan

9. Setelah selesai mengaktifkan data, lanjutkan dengan mengklik menu Cetak Kartu Digital

10. Setelah mengkilk cetak kartu digital maka akan muncul hasilnya seperti dibawah ini.
Hasil akhir adalah kartu NUPTK/Peg-ID yang bersangkutan.
Untuk lebih pasti cek lagi status keaktifan PTK yang sudah diproses di padamunegeri pada menu lihat status NUPTK.
Pastikan bintang empat-nya sudah berwarna hijau kembali.

