KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KEDIRI
Jl. Pamenang No. 64 Telp. [0354] 687353 Fax. 680480 Kediri
Nomor
: Kd.15.33/4/PP.00/ 2232 /2015
Lampiran : 2 (Lembar) lembar
Perihal
: Pelaksanaan UKG

Kediri, 30 November2015

Yth.
1. Kepala MIN, MTsN, dan MAN se Kab. Kediri
2. Kepala RA, MIS, MTsS, dan MAS se Kab. Kediri
Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,
Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur No Kw.15.2/2/PP.00/7610 /2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pelaksanaan Uji
Kompetensi Guru (UKG) bagi Guru Madrasah, diinformasikan kepada Saudara hal-hal sebagai
berikut:
1. UKG bagi Guru Madrasah yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendis Kemenag R.I direncanakan
pada bulan Desember 2015 dengan proses registrasi dan penetapan peserta piloting UKG
Madrasah online 2015 akan dilaksanakan melalui Layanan SIMPATIKA sebagaimana alur
terlampir;
2. Proses registrasi sebagaimana pada poin 1 diatas akan dilaksanakan mulai tanggal 26 November
2015 sampai dengan 4 Desember 2015 melalui SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Agama);

3. Penentuan peserta UKG online Dirjen Pendis Kemenag R.I dilakukan melalui sistem kuota
sehingga tidak semua guru akan mengikuti UKG online, namun demikian dimohon kepada seluruh
Guru Madrasah untuk memastikan telah Cetak Kartu Digital PTK periode Semester 1 Tahun
Pelajaran 2015/2016 melalui akun individu masing-masing di SIMPATIKA karena proses registrasi
UKG online dimaksud juga sebagai bahan pemetaan pelaksanaan UKG di periode 2016 tahun
depan;
4. Teknis pendaftaran UKG terlampir
Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,

Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
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Registrasi Calon Peserta UKG 2015/2016 memberi kesempatan kepada para Pendidik (Guru) secara
mandiri untuk menentukan Mapel yang akan diujikan di UKG nantinya. Hal ini untuk bisa memastikan
tidak terjadi kesalahan Mapel yang diuji kepada Pendidik (Guru) yang bersangkutan saat UKG
berlangsung.
Formulir regitrasi online otomatis ditampilkan pada login individu PTK yang statusnya sebagai Pendidik
(Guru) Madrasah naungan Kemenag dan Guru Pendidikan Agama naungan Kemdikbud status bintang 4
aktif baik PNS dan Non PNS di satminkal negeri atau swasta, telah sertifikasi atau belum sertifikasi.
Bagi Pendidik (Guru) Madrasah yang telah memiliki sertifikasi guru dan telah melaksanakan verval NRG
hingga permanen di periode lalu. Maka otomatis akan terdaftar sebagai calon peserta (kandidat) UKG
berdasarkan Mapel pada sertifikasinya.
Bagi Pendidik (Guru) Madrasah yang telah memiliki sertifikasi dan belum tuntas VerVal NRG di periode
lalu, maka dipersilakan memilih kode mapel UKG yang sesuai sertifikasinya. Pastikan Kode Mapelnya
identik dengan sertifikasi meskipun terbitan tahun kodenya berbeda.
Bagi Pendidik (Guru) Madrasah jenjang MTs dan MA yang belum sertifikasi, silakan memilih kode Mapel
UKG yang sesuai dengan jurusan ijazah D4/S1nya meskipun berbeda dengan mapel tugas mengajarnya
saat ini. Hal ini akan bermanfaat juga untuk persiapan menjadi peserta sertifikasi periode 2016 nanti
yang mensyaratkan Mapel Sertifikasi ekivalen dengan kualifikasi jurusan D4/S1nya. Kecuali yang belum
D4/S1 silakan dipilih Mapel sesuai dengan tugas mengajar selama ini.
Bagi Pendidik (Guru) Madrasah jenjang RA dan MI yang belum sertifikasi, silakan memilih kode Mapel
UKG yang tersedia sesuai Mapel lingkup jenjang RA dan MI yang berlaku, meskipun kualifikasi jurusan
ijazah yang dimiliki belum/kurang sesuai.
Bagi Pendidik (Guru) Pendidikan Agama (semua agama) naungan Kemdikbud yang belum sertifikasi,
otomatis didaftarkan sebagai calon peserta UKG berdasarkan isian Mapel Utama pada Portofolio Digital
masing-masing yang terekam di PADAMU NEGERI dan otomatis terintegrasi dengan SIMPATIKA.
Proses registrasi online calon peserta UKG 2015/2016 akan ditutup pada tanggal 4 Desember 2015 pk.
14.00 WIB. Bagi calon peserta yang terpilih oleh pusat untuk mengikuti UKG, kepastian Jadwal dan
Lokasinya akan ditampilkan otomatis setelah penutupan registrasi. Cetak kartu peserta dilakukan
mandiri oleh peserta terpilih melalui akun individu masing-masing.
UKG hanya untuk yang sertifikasi atau juga yang belum? Jawab : semua
Yang daftar, mapel umum saja atau semuanya? Soalnya yang mapel agama punya nrg secara system
langsung terdaftar. Jawab : semuanya
Guru min dan mtsn yang sudah daftar ukg dipa kanwil apa juga daftar ukg SIMPATIKA? Jawab : ya
Guru sertifikasi yang belum sukses verval nrg, memilih mapel ukg pilih yang sesuai sertifikat atau sesuai
ijazah terakhir? Soalnya beda mapel nya. Jawab : sesuai sertifikat pendidik
Guru kelas lulus 2007-2008 kode mapelnya tidak sama dengan yang ada di SIMPATIKA. Pilih yang mana?
Jawab Pilih kode mapel guru kelas meskipun, kode dan tahun nya berbeda dengan yang dipunyai

