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Jakarta, 11 Maret 2016

: Ketentuan Cetak SKMT dan SKBK melalui program
StMPATIKA

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi
Up. Kepala Bidang pendidikan Madrasah/pendidikan

Seluruh Indonesia

lslam

Assal amu' al aiku m wr.wb,

sehubungan dengan telah dimulainyg.
ge.riode cetak surat
Beban Kerja (st€K) dan surat
Keterangan Melaksanakan Tugas (sKMf melalui program lglgrglnun
srrvrpniirn, perlu diperhatikan beberapa hat
sebagai berikut:

1'

2'
3'

4'
5'
6'

sKMT dapat dicetak setelah
isian jadwal kelas dan keaktifan kotektif (s2sa)
disetujui oteh admin
Kemenag Kabupaten/Kota (s25b). paoa dxw akan
memuat intoimasi semua mapet yang
oteh
r - 'v diampu
-'-'
guru bersangkutan termasuk status mapel yang
linier dengan sertifikat pendidiknya;
Proses keaktifan kolektif (s25a) dan cetak SKMT
hanya bisa dilakukan oteh akun Kepala Madrasah
dengan melakukan persetujuan atas ajuan darisetiap
inoividu

{9:t

iuiu oim.orasah yang

dipimpinnya;

sKMT guru diproses oleh masing-masing akun Kepala
Madrasah satminkal dan/atau non satminkal
tempat guru mengajar. oleh karena itu, ietiap madrasah
wajib memiliki akun Kepala Madrasah yang

aktif yang telah diregistrasikan secara resmi oreh
aomin kemenag x-anupatenlt<ota;
Pencetakan sKBK dilakukan oleh pihak Kemenag
Kabupaten/Kota, syarat penerbitan SKBK berupa
penyerahan berkas sKMT dari setiap individu..gunibaik
yang n.nrrr orii Madrasah satminkal maupun
non Satminkal ke pihak Kemenag Kabupaten/(ota;
sKBK dan sKMT akan dijadikan sebagai salah satu
syarat pemberkasan untuk program

sertifikasi guru
yang meliputi pembayaran tunjangan dan lain-lain,
eter<iir ar,in oterapkan'paia tanun petalaran
2016t2017;

selama bulan Maret - Juni 2016 merupakan periode
transisi (perpanjangan setetah periode oktoberDesember 2015) bagi seluruh guru madrasah untuk
memasijkan identitas dirinya terdaftar di dalam
program SIMPATIM, belajar mandiri dalam mengakses
data melalui sistem informasi berbasis online

sekaligus menyesuaikan,diri dengan wujud kin6rja yang
dilakukan per indivindu untuk persiapan
kebijakan program yang akan ditetapkan;
Berkenaan dengan hal tersebut

di atas, pencetakan SKBK dan sKMT bulan Januari

dilakukan secara manuar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang,undangan,

-

Juni 2016 dapat

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapt<an
terima kasih,

lam,

deral,

didikan Madrasah.
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Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan lslam (sebagai laporan);
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