
TIPS DAN TRIK 
Oleh : Seksi Pend. Madrasah 

 

Pendahuluan : 

Saat ini tahun 2013, dimana beberapa tahun terakhir ini disebut sebagai era informasi, era 

komunikasi.  Dunia digital saat ini tidak bisa dipisahkan dari sisi kehidupan. Mulai dari anak-

anak hingga orang tua, mulai dari pegawai rendahan sampai pejabat tinggi. Dan disetiap sisi dan 

bidang kehidupan, dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, budaya, 

hankam, keagamaan, entertainment dan sebagainya. 

Tentunya kita di bidang pendidikan dan perkantoran khususnya administrasi, tidak terlepas dari 

peralatan digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, informasi, khususnya 

untuk keperluan data dan informasi, kita sudah dapat dan harus sudah menggunakan teknologi 

ini yaitu teknologi internet.  

Dengan teknologi internet ini dapat membantu kinerja kita dalam bekerja terutama dalam hal 

pengiriman data. Banyak sekali fasilitas di media internet yang dapat kita gunakan untuk hal ini, 

dua diantaranya yang sering kita gunakan adalah web/blog, email dan chating.  

Melalui artikel ini kami ingin sedikit sharing berbagi, khususnya dengan seluruh civitas 

akademika pendidikan Madrasah, pegawai tatausaha dan administrasi  kantor  wilayah 

Kemenag Kab. Kuningan, umumnya bagi pembaca semua, karena sering kali terdapat hal-hal 

yang menurut kita sepele, tetapi akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap hasil 

kinerja kita. Ada beberapa yang kami ulas, diantaranya : 

1. Cara memberikan nama file 

Memberikan nama file sebetulnya adalah hal yang sepele,”apalah arti sebuah nama”, 

tetapi ternyata ini adalah hal yang sangat penting terutama dalam mengurangi 

kehilangan file (karena tertimpa) dan dapat menghemat waktu pemrosesan data sekitar 

2 menit per file. Jika hanya beberapa file yang kita proses mungkin tidak akan 

berdampak banyak, tetapi bila ada ratusan file, bayangkan berapa menit terbuang hanya 

untuk mengurusi nama file. 

Nama adalah identitas, jadi jangan sepelekan nama, jika ada 100 nama file yang sama, 

kemudian kita diminta mencari data suatu sekolah/seorang guru, bagaimana caranya? 

Cara manual yang paling gampang dan paling lama adalah dengan membuka file 

tersebut satu persatu, tapi berapa menit waktu yang terbuang?  

Untuk memperlancar kerja kita semua, maka untuk memberikan nama file dapat di 

lakukan dengan cara : 

- Berikan nama file sesuai dengan perihal data yang dikirim + nama RA/Madrasah 

yang mengirim + waktu kirim 

Contoh : file yang dikirim adalah file database guru tahun 2013 dari MTsN Maleber 

dikirim pada tanggal 12/05/2013, maka file tersebut dapat diberi nama : 

DatabaseGuru2013_MTsNMaleber_12052013  atau dapat  

DBGuru2013_MTsNMlb_12052013 



Sehingga dengan demikian, file yang dikirim, tidak akan sama dengan file yang dikirim 

oleh RA/Madrasah yang lain, memudahkan dalam pencarian data, mengetahui perihal 

dan mengetahui kapan file tersebut dikirim. 

 

2. Cara mengisi/menulis data 

Dalam pengisian/penulisan data masih banyak kami temukan cara penulisan data yang 

belum tepat, dalam hal ini adalah penulisan dalam format file Excel,  

 

Cara penulisan angka yang bukan numerik : 

Pembedaan dalam penulisan antara tipe data karakter dan numerik, perlu diperhatikan. 

Jika menuliskan data berupa angka yang bukan numerik (angka yang tidak akan pernah 

di operasikan, seperti no. hp, no. rekening, NIP, NUPTK, dll) maka penulisannya harus di 

awali tanda kutip („) agar tidak ada informasi angka yang hilang. 

Jika ada informasi angka yang hilang, maka jika data tersebut terlanjur terkirim ke 

Kanwil/pusat, maka data tersebut tidak akan diproses, hal inilah yang menyebabkan ada 

beberapa keterlambatan dalam proses tertentu.  

 

Contoh : 

Jika menuliskan no. hp, 085212345678, maka dalam excel penulisannya adalah : 

‘085212345678 

Begitu pula dengan penuliasan NIP, NUPTK dan data angka lain yang tidak akan/tidak 

mungkin di operasikan ( di +, -, X, /) 

 

Cara menuliskan tempat tanggal lahir : 

Dalam menuliskan tempat tanggal lahir, sebaiknya penulisan nya di pisah, dibuat dalam 

dua cel, yaitu cel pertama tempat lahir dan cel kedua tanggal lahir. 

Dalam penulisan tanggal lahir, secara default penulisan menggunakan format 

mm/dd/yyyy (bulan/tanggal/tahun) 

Sering kali terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir ini, mohon lebih hati-hati. 

 

 

3. Cara mengirimkan email 

Kita dapat mengirim email ke suatu alamat email, melalui suatu email. Mengapa hal ini 

kami sampaikan? Karena masih ada beberapa teman yang memberikan data email ke 

kami dan ternyata email yang mereka berikan ke kami tidak valid/tidak terdaftar. Kami 

khawatir ketika memberikan alamat email ke kami, hanya memberikan suatu alamat 

email, tanpa membuat terlebih dahulu email tersebut. 

 

Mengirimkan email adalah sesuatu yang gampang (bagi yang sudah terbiasa), tetapi bagi 

para pemula merupakan sesuatu yang mungkin dapat dikatakan sulit. 

Yang perlu di perhatikan ketika mengirimkan email diantaranya : 

- Harus tahu alamat email, yang akan kita kirim email/file 

- Apakah perlu ada tembusan ke email yang lain/tidak? 

Jika ada, dapat mengisi isian CC dengan email yang diberikan tembusan 

- Apakah ada file yang perlu kita lampirkan/tidak? 

Jika ada, maka lampirkan file yang akan dikirimkan dengan benar, agar sampai 

ditempat tujuan dengan baik dan sempurna. 



Hindari mengcopy paste data di Excel ke bidang penulisan di email, hal tersebut 

dapat mengakibatkan hilang beberapa data, dan menyulitkan kami ketika merekap 

data. 

- Jika ada penjelasan, tolong berikan penjelasan mengenai file tersebut. 

 

Contoh beberapa tampilan email : 

Tampilan Email Yahoo 

 

 

Tampilan Email GMail 

 

 

 

Untuk 

melampirkan file 

Untuk 

melampirkan file 



4. Etika dalam chating  

“Mulut kamu adalah harimau kamu”, “manusia dapat dinilai dari ucapan yang 

disampaikannya”, itu adalah beberapa prosa yang perlu kiranya kita perhatikan. 

Khusus dalam hal ini kami ingin sharing dan sampaikan mengenai etika dalam ber-

chating. 

Dalam melakukan chating/menyampaikan suatu ide dalam suatu forum/fasilitas chating 

merupakan suatu cara yang cepat dan dapat melegakan sementara bagi si penyampai 

aspirasi. 

Tetapi perlu disadari dan diketahui bersama bahwa media/fasilitas chating ini akan lebih 

bermanfaat untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat disampaikan melalui 

media ini dan tentunya dengan bahasa yang baik. Untuk hal-hal lain yang bersifat penting 

dapat disampaikan langsung ke seksi berangkutan di kantor agar informasi yang didapat 

lebih jelas dan tidak ada simpangsiur informasi. 

Jika aspirasi yang disampaikan dengan bahasa yang kurang enak, maka hal tersebut 

mencerminkan karakter si penulis dan memberikan gambaran yang negatif indtitusi kita 

ke publik. Untuk itu penulis menghimbau kepada siapapun dan di media apapun kita 

sampaikan aspirasi, gunakan bahasa yang baik dan jika perlu sampaikan langsung dan 

bertemu dengan pihak terkait. 

 

 

Mohon maaf, tulisan di atas bukan maksud menggurui, hanya sharing dan untuk meningkatkan 

kualitas hasil kerja, dan kinerja kita bersama, selamat bekerja. 

 

Wassalam 

 


