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. Tentang
Pendirian Madrasah

Guna meningkatkan pelayanan terh3dap masyarakat yang bermaksud mendirikan madrasah

swasta MI, MTs, dan MA harus mengacu pada cercapainya PP No.19 Th.2005 tentang standax

Nasional Pendidikan.

Proses pendirian madrasah tersebut melalui 2 tahapan :

A. Ijin Pendirian Madrasah

l. Persyaratan p"nguju* ijin pendirian maorasah.

a. Ada yayasan sebagai penanggung javrab.

b. Memiliki lahan dengan bukti sertifikat atau akte notarisitau akte ikrar wakaf.

. MI seluas 1500 m2

. MTs seluas 2500 m2

o MA seluas 2500 m2

c. Telah memiliki gedung 1'ang akan ditempati calon siswa baru di atas lahan tersebui.

d. Tr rcukupi guru yang memitiki kompetensi s.:suai mata pelajaran yang diampunya.

2. Surat ijin pendirian madrasah diberikan bagi yayasan yang berbadan hukum, setelah diadakan

kaj ian kelayakan.

3. Surat ijin pendirian madrasah bagi MI, MTs, dan MA dikeluarkan oleh Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota.

B. Ijin Operasional Madrasah

l. Persyaratan pengajuan ijin operasional madrasah.

a. Terpenuhinya diktum A dan dilengkapi ruang kepala rnadrasah dan ruang guru.

b. Memiliki siswa kelas I dan kelas 2 minimal 40 siswa.

c. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

d. Mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan olch Kementerian Agarhd.
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e. Memiliki dokumen I dan II KTSP yang meliputi silabus dan RPP masing-masing mata

pelajaran.

f. Memiliki rencana kerja dan sumber pendanaan yang jelas, dibuktikan dengan adanya

dokumen RKM, RKTM, dan RKAM.

g. Melampirkan Surat Rekomendasi Pengawas.

Ijin operasional madrasah dikeluarkan melalui SK Kanwil Kementerian Agama bagi MA, dan

SK Kepala Kantor Kementerian Aganra Kabupaten/I(ota bagi MI dan MTs.

Ijin operasional madrasah dikeluarkan bersamaan dengan keluamya piagarn dan Nomor

Statislik Madrasah (NSM).

Apabila ijin operasional tidak terpenuhi, maka diberi kesempatan 1 tahun berikutr:ya untuk

mengajukan, dan jika tetap tidak terpenuhi, maka Kementerian Agama KabupatenA(ota

menarik ijin pendirian.
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