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Hal : Revisi Penyesuaian SKP PATELKI 
 

Kepada Yth, 

Ketua DPW PATELKI 

 Ketua DPC PATELKI 

Seluruh Anggota PATELKI 

Di Tempat 

 
Salam PATELKI, 
Dengan Hormat, 
 

Menyempurnakan pedoman pengeluaran SKP hasil MUNAS IX yang menyesuaikan dengan 

perkembangan saat ini dan buku panduan pedoman P2KB, beberapa hal yang mengalami perubahan 

yaitu : 

 

1. Dokumen sertifikat Online/webinar harus asli, sedangkan sertifikat seminar offline discan berwarna; 

2. Setiap sertifikat yang diakui PATELKI, wajib mencantumkan nomor SKP dalam semua bentuk 

kegiatan (seperti Seminar/Workshop/Pelatihan/Baksos/lainnya), baik Pusat, Wilayah maupun 

Cabang, baik bersifat daring maupun luring dengan besaran SKP mengacu pada buku pedoman 

organisasi PATELKI tentang P2KB.  

3. Ranah B pada instrumen pengisian P2KB diaplikasi SIMK, SKP yang diperoleh dari kegiatan webinar 

selama Pandemi, diakomodir maksimal 15 SKP dalam 5 tahun, termasuk SKP pada kegiatan webinar 

dalam hari yang sama hanya 1 kegiatan yang boleh diajukan; 

4. Bagi perpanjangan STR yang sudah kadaluarsa  namun jumlah SKP belum mencukupi sebanyak 25 

SKP, maka yang bersangkutan dikenakan tambahan SKP sebanyak 2 SKP per tahun sesuai jumlah 

tahun keterlambatan.  

5. Dalam rangka mendukung program DPW/DPC, maka wajib ada sertifikat kegiatan 

seminar/webinar/pelatihan/worshop yang diselenggarakan oleh wilayah tersebut minimal 2 SKP 

dimana anggota teregistrasi di wilayahnya. 

6. Penilaian SKP yang diselenggarakan secara hybrid baik webinar, pelatihan atau worshop, dapat 

mengacu pada pedoman P2KB; 

7. Pada kegiatan Bakti Sosial, ATLM yang melakukan bakti sosial secara langsung akan mendapatkan 1 

SKP. Bagi ATLM yang terlibat secara tidak langsung seperti berkontribusi dalam donasi, akan 

mendapatkan apresiasi partispasi sebesar 1 SKP dengan syarat donasi dilakukan di wilayah ATLM 

tersebut aktif sebagai anggota PATELKI. PATELKI sangat merekomendasikan untuk berdonasi 

sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.  

 
Aturan tambahan ini disampaikan agar dipatuhi dan menjadi acuan para verifikator wilayah 

dalam menilai ajuan pemenuhan SKP untuk perpanjangan STR dan acuan bidang ilmiah dalam 

pemberian SKP. 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  

 
DEWAN PIMPINAN PUSAT PATELKI 
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