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Yang terhormat 

Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara 

 
 

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru (PLPG) dalam rangka Sertifikasi Guru pada Rayon 126 akan dilaksanakan mulai 

bulan Oktober 2015. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan bahwa pengiriman 

berkas peserta sertifikasi guru Kementerian Agama yang akan mengikuti PLPG pada 

Rayon 126 mulai 29 September 2015, setiap hari kerja (pukul 08.00–16.00). Batas 

akhir penerimaan berkas tanggal 5 Oktober 2015 pukul 16.00. Sebagai panduan, 

bersama ini kami lampirkan Berkas Administrasi Calon Peserta Sertifikasi Guru 

(Lampiran 1) dan Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen (Lampiran 

2). 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih. 
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Moh. Salam, S.Pd., M.Si. 

NIP 19690407 199403 1 002 

 

 

Tembusan 

Rektor Universitas Halu Oleo selaku Ketua Rayon 126 

  



Lampiran 1 
Berkas Administrasi Calon Peserta Sertifikasi Guru 
 
 
 
1. Fotokopi ijazah S-1 atau D-IV (serta fotokopi ijazah S-2 dan/atau S-3 bagi yang 

memiliki) yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan (bagi 
lulusan perguruan tinggi negeri) atau dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan 
tinggi yang mengeluarkan (bagi lulusan perguruan tinggi swasta). 

2. Fotokopi SK golongan kepangkatan (bagi PNS) atau SK pengangkatan sebagai 
guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi 
oleh atasan langsung atau yayasan (bagi non-PNS). 

3. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah 
dilegalisasi oleh atasan langsung. (Khusus bagi guru yang kualifikasi pendidikan 
S-1/D-IV tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu, wajib melampirkan SK 
pembagian tugas mengajar lima tahun berturut-turut sejak pertama kali mengajar 
mata pelajaran yang dipilih sebagai bidang studi sertifikasi) 

4. Surat keterangan akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil 
Akreditasi Program Studi (http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali 
bagi yang akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan 
tinggi swasta. 

5. Surat izin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang 
berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika menjabat 
sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, 
sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua 
yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. 

6. Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya (lihat contoh). 

7. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 
cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta 
(nama, nomor peserta, dan satminkal). 

8. Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan 
dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 
 
 
Persyaratan Tambahan bagi Peserta Sertifikasi Kedua 

1. SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang 
berwenang; atau Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala 
dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, 
IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain 
sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki; atau Surat keterangan dari 
kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu 
mata pelajaran lain oleh yayasan. 

2. Fotokopi sertifikat pendidik yang sudah dimiliki. 
  



Lampiran 2 
Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen 
 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

NIP/NIK  : 

NUPTK  : 

Unit Kerja  : 

Alamat Unit Kerja  : 

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya 

lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar adanya, dan jika di kemudian 

hari ternyata bukti fisik saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan 

dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

…………………., ………….. 2015 

Calon Peserta Sertifikasi, 

 

 

 

(…………………………................) 

NIP/NIK ........................................ 


