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Pengelolaan SIMPA TIKA semester ganjil tahun
Tahun pelajaran 2019/2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
u.p Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Se-Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2153/Dt.l.ll/PP.02/07/
2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Pengelolaan SIMPATIKA semester 1 tahun ajaran 2019/2010
bahwa sehubungan dengan dimulainya Tahun ajaran baru untuk semester ganjil tahun pelajaran
2019/2020 disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
1. GTK Madrasah akan mulai mengimplementasikan dengan penyesuaian, kebijakan linieritas

guru bersertifikat pendidik untuk mata pelajaran umum sesuai Permendikbud Nomor 16
Tahun 2019. Perubahan linieritas guru bersertifikat berlaku mulai semester ganjil tahun
ajaran 2019/2020;

2. Berkenaan dengan poin I tersebut GTK Madrasah melalui SIMPATIKA akan melakukan
pemetaan Ijazah Sl/D4 seluruh guru madrasah baik yang bersertifikat maupun belum;

3. GTK Madrasah akan melakukan penataan bagi guru madrasah yang belum memiliki
kualifikasi Sl/D4;

4. Guru Madrasah baik yang bersertifikat pendidik maupun belum wajib mengisi jadwal
mingguan di SIMPATIKA;

5. Mulai diberlakukannya kewajiban melaporkan penggantian hari di SIMPATIKA bagi guru
bersertifikat pendidik yang tidak hadir (alpa atau sakit) sesuai petunjuk teknis Tunjangan
Profesi Guru tahun 2019;

6. Kewajiban registrasi atau perubahan data SIMPATIKA bagi guru madrasah berstatus CPNS
2019;

7. Pembukaan secara terbatas perubahan TMT Guru di SIMPATIKA;

Disamping ketentuan hal di atas, disampaikan juga beberapa informasi tambahan terkait
pengelolaan SIMPATIKA pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah secara otomatis memiliki hak akses sebagai admin madrasah pada

SIMPATIKA sehingga wajib melakukan kontrol terhadap proses transaksi yang berada pada
level madrasah, dalam keadaan tertentu Kepala Madrasah dapat mendelegasikan hak
aksesnya kepada individu lain untuk mendapatkan peran sebagai admin madrasah namun
tanggung jawab proses transaksi tetap berada pada Kepala Madrasah;

2. Pengisian absensi bulan Juli agar diisi paling lambat akhir bulan Juli, sehingga jika masih
ada guru yang belum benar absensinya dapat di-review sampai tanggal 6 Agustus, demikian
juga untuk bulan-bulan selanjutnya;

3. Penting untuk diketahui bahwa dispensasi absensi guru di SIMPATIKA untuk tahun 2019
sudah tidak lagi, sehingga jika ada guru yang tidak terisikan absensinya di SIMPATIKA
hingga batas waktu yang ditentukan maka tidak lagi dapat untuk di-edit, konsekuensi dari
kelalaian absen adalah tidak terbitnya SKAKPT pada bulan terkait;

4. Untuk transaksi verval keaktifan, penjadwalan, edit biodata, mutasi ataupun pengangkatan
kepala madrasah mulai dapat diproses pada tanggal I Agustus 2019;

5. Terkait absensi guru mutasi ataupun kepala madrasah yang baru diproses per tanggal 1
Agustus 2019 dan pada bulan Juli sudah bertugas, maka untuk pengisian absensi bulan Juli
pada satminkal yang baru agar diprioritaskan segera dilakukan mulai tanggal I Agustus
hingga 6 Agutus 2019 karena jika melebihi tanggal tersebut maka guru atau kepala
madrasah tersebut tidak dapat terisikan absensinya;



6. Masing-masing guru agar memeriksa data biodata pada SIMPATIKA mulai dari alamat
rumah, nomor hanphone, email, riwayat kepangkatan/golongan bagi PNS, kualifikasi SI
yang sesuai ijazah legal yang dimiliki, dan data pokok lainnya. Jika ditemukan data yang
tidak sesuai agar segera melakukan perubahan S12a melalui admin Seksi Pendma pada
Kankemenag Kab/Kota setempat.

Mengingat pentingnya ketentuan di atas agar Saudara menginformasikan kepada seluruh
guru madrasah di wilayah kerja masing-masing. Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang
baik disampaikan terima kasih.
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