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Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Se - Jawa Timur

Sehubungan dengan rencana pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) madrasah terhutang

tahap ll pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, bahwa

pada pencairan tahap ll ini ditujukan kepada guru-guru yang sudah diaudit oleh BPKP pada bulan

Oktober 2017 untuk TPG terhutang inpassing 2016 dan TPG On Going Non PNS 2017 yang

belum tercover pada pencairan On Going di masing-masing Kankemenag Kab/kota. Terkait

dengan hal tersebut Bidang Pendidikan Madrasah akan menyelenggarakan kegiatan Verifikasi

Pencairan TPG Madrasah Tahap ll dengan jadwal terlampir (lampiran 1), agar verifikasi Tahap ll

nantinya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan tersebut agar

setiap Kab/Kota mempersiapkan data dan dokumen sebagai berikut:

'l . Surat Tanggung Jawa Mutlak (SPTJM) bermaterai dari masing-masing guru dengan form

terlampir (lampiran 2);

2. Dokumen asli yang telah discan dalam bentuk file pdf yang meliputi:

a. NRG form S26e yang telah ditandatangani

b. SK lnpassing (bagi guru yang TPG inpassingnya dibayarkan);

c. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) / Form S29e'yang telah ditandatangai dan

terstempel asli

d. Surat Kelayakan Dispensasi Kelayakan Tunjangan yang telah ditandatangani (bagi guru

yang belum Layak Tunjangan namun diberikan dispensasi)

Seluruh poin a sampai d dijadikan satu file..pdf dengan menggunakan aplikasi yang sudah

umum dapat dicari di internet dan diberi nama file setiap guru dengan format

nuptk_namaguru_namamadrasah.pdf selanjutnya setiap Kankemenag Kab/Kota

menghimpun seluruh file *.pdf masing-masing guru untuk diserahkan kepada petugas

verifikasi dalam bentuk DVD;

SPTJM bermaterai Kepala Kemenag Kab/Kota yang dilengkapi dengan daftar by name

dengan format terlampir (lampiran 3);

Berita Acara BPKP bulan Oktober 2017 hasil verifikasi TPG Terhutang inpassing 2016

berupa foto copy dan file;

4.



Bagi guru yang belum memiliki nomor rekening dari Kanwil untuk pencairan Tahap ll ini,

agar segera dikirimkan form pengajuan rekening (lampiran 4) pating lambat tanggal 16

N ovem ber 20 17 meldu i em a i I m adrasahj ati m@g m ai l. co m;

Mengingat pentingnya proses verifikasi tersebut agar setiap Kankemenag Kab/Kota yang

berada di lingkungan wilker sasaran verifikasi untuk berkoordinasi dan menentukan tempat

b asecam p petugas kanwil melakukan verifikasi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Tembusan

Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur


