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Daiam rangka mempercepat pelaksanaan program sertifrkasi Guru Dalam Jabatat bag
guru RA/madrasah, Direktorat Pendidrkan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
tahun 2012/2013 memberi kesempatan kepada guru RA/madrasah Dalam Jabatan yang belum
pernah ikut sertifikasi gun-r untuk mengikutr sertifikasi guru melalui pola Pendiclikan Profesi
GuLu pPG) di sejumlah perguruan t:nggr Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jeaderal
Pendidikan Islam.

Progtam Pendidihan Profesi Guru (PPG) adalah kuhah dalanr bentuk worbhop dan
praktek lapangan selama 2 (dua) semester di perguruan tinggr dalam rangka untuk membekali
dan meningkatkao keptofesian guru. Peserta yang lu1us PPG dibetikan sertifikat pendidik
sebagaimana peserta yang lu1us sertifikasi guru melalui penilaian portofolio (PF), Pendidikan dan
Latihan Profesi Guru (I']LPG), atau Pemberian Sertifikat Pendidk Secara langsung (PSPL).

Selama mengituti program, peserta PPG harus bebas tugas dari semua kewaiiban
mengajarnya di satuan admirristtasi pangkal (Satminkal), yaitu R-A/madrasah tempat yang
bersangkutan menjadi Guru Tetap. Akan tetapi, peserta PPG harus kembaii mengabdi di tempat
tugas semula setelah menyelesaikafl progtam. Oleh karena itu, selarna mengikuti program peserta
PPG dibenhan bantuan pendidikan dan biaya tttdup (liuing mrl). Perguruan tirlggi penyeienggara
PPG dan program studi yang disediakan tettera dalam lampiran pengumuman ini.

A. Tujuan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru RA/madrasah bertujuan unfuk:
1. Meningkatkan kualitas dan profesional-itas guru;
2. Menghasilkar guru yang bersertifikat pendidik;
3. Meningkatkan mufu pendidikan.

B. Syarat Peserta

Peserta program PPG bagr guru R-A./madrasah harus memenuhi syarat-syarat sebagai

beri]<ut:

1. Ijmum
a) Berstatus sebagai guru tetap RA/rnadrasah;
b) Memiliki Nomor Unrk Pendrdjk dan Tenaga Kependidikan Q.{UPTK) yang

diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan lvIutu Pendidikan (I,PkIP);
c) Memiliki kualihkasi pendidikan mtumal S-1/D-IV;
d) Berusia N{aksimal 58 Tahun pada Tanggai 31 Desember 2012;
e) Memiliki pengalalaman mengajar sebagai guru dl lembaga pendidikan formal

(sekolah/madrasah) mhimal 7 (tu1uh) tahun per 31 Desember 2072, atau teiah

,1 men;adi guru mrrumal sejak 30 Desember 2005;

I 0\C*" yang memperoleh ijasah S-1/D-IV setelah tahun 2005 hams dapat

\--rrnenunjukkan ijasah Diploma sesuai dengan peruirtukannya, yaitu: D-i (Guru R{);



C.

2. Khusus
a) Guru Tetap Yayasan yang Bukan Pegawai Negeri Srpil;
b) Guru Kelas MI, guru Al-Qur'an Fladis, Akidah-Akhiak, Fikih, SKI, atau Bahasa

Arab;
.) Diutamakan berusia maksimai 45 (empat puluh iima) tahun;
d) Namanya tercantllm dalam sisa long litt peserta sertifikasi guru LA/madrasah tahun

20L2 yang di-up load (diunggah) di web Kementerian Agama;

E Membuat pernyataan siap mengikuti pendrdikan sampai selesai di atas meterai Rp
6000. (format A.1. teriampir);

1) Mendapat iiin dati Ketua Yayasan tempat mengajar dan drriinkan kembali mengaiar
setelah iulus PPG dalam bentuk pernyataan yang ditulis di atas kertas bermeterai
6000. (contoh format terlampir);

g) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pergutuan tinggr penyeienggara PPG;
h) Belum pernah ikut sertifikasi gutu (ulus atau trdak lulus) baik meiaiui penilaian

pottofolio (PF), PLPG, ataupun PPG;
i) Menglkuti PPG sesuai dengao ijasah. S-1 yang dimiJikr atau sesuai dengan mata

pelajaran yang diampu m-rrumal 7 tahun;

Mekanisme Pendaftaran

PPG tahun 2012/2013 hanya diperuntukkan bagr guru RA f madrasah dalam jabatan yang
nantaflya sudah tettera dalam Sisa Long List calon pesena setifikasi gutu yang telah
di-up load dalam web Kementerian Agama. Guu RA/madrasah dalam jabatan yang
namaflya belum tertera dalam sisa kng li:t tidak diperkenankan mendaftarkan did. Guru
RA/madrasah dalam jabatan yaflg memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada poir B
dipersilahkan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan.

Formulir dapat diambil di kantot wilayah Kementedan Agama (u.p. Bidang Mapenda),
karitor Kementerian Agama I(abupaten/Kota (u.p Seksi Mapenda), perguruan ringgr
penyelenggara PPG, atau di-dopn load (ttduh) dari situs tesmi Kementerian Agama RI.
FormuUr yang telah diisi secara iengkap, benar, dan jelas harus ditandatangani oleh kepala
madrasah dan I{epala Seksi Mapenda/Kependais, selain tanda tangan calon peserta di
tempat yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi diserahkan kepada Panitra PPG di
perguruan tinggi melaiui kantor I(ementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan:

1. Foto copy ljazah S-1/D-iV (dan ljazah Diploma, khusus bagr guru yang ijazah S-

1/D-I\r diperoleh setelah tahun 2005);
2. Surat Ketetangan mengajat dari R{/madrasah yang menjadi Satminkaleya.
Pada prinsipnya setiap caion peserta diperbolehkan memilih perguruan tinggl

penyelenggara PPG mana saja yang membuka program srudi sesuai dengan mata pelajarat
guru tersebut. Namun, SANGAT DIANJURLAN calon peserta mernilih PERGURUAN
TINGGI TERDEKAT yang rnenyediakan progtam studi yang dikehendakinya.

Unruk memastikan bahwa rramaflya telah tertera dalam Sisa Long List, calon peserta
harus dapat menunjukkan nomor urutoya dalam sisa long list, jika diminta oleh Kabid atari
Kasi Mapenda.

Waktu dan Tempat Pendaftaran daa Seieksi PPG

Pendaftaran PPG dilaksanakan pada tanggal 15 - 26 Oktober 20 12 setiap hari kerja
bertempat di kantor Kementerian Agama l(abupaten/Kota. Seleksi dilakukan oleh
pergurlran tinggi penyeleflggat^ meliputi seleksi administratif dan /atau akadernik. Caloo
peserta yaog dinyatakan lu1us harus melakukan pendaltaran ulang di perguruan tinggr
setempat dengan meriyertakan dokumen-dokumen berikut:
1. Surat Pernyataan mengikuti PPG sampai selesai (formA.1 tedampu);
2. Surat Pernyataao dair l{efua Yayasan (contoh form teriampir);
3. Surat Pernyataan atio debet ({orm A.2 terlampt).

\)7aktu dan tempat pendaftaran ulang akan diinformasikan oleh perguruan tinggr masing-
masing.

xj"



E. Kuliah Perdana

Kuliah petdana program PPG akan dilakukan secara serentak di seluruh perguruan tinggi
penyelenggara pada minggu pefiama bulan November tahun 20i2.

F. Pergutuan Tinggi Penyelenggata PPG

Pendidikan Profesi Guru pPG) bagi guru R \/madrasah dalam jabatan di iingkungan
i(ernenterian Agama dilaksanakan oleh perguruan tinggr agama Isiam sebagaimana yang

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 19A9 /2012 tanggal

3 Oktober 2012 sbagarmana terlampir-.

G. Biaya Pendidikan

Setiap pesetta program dibiayai oleh APIiN melalui mata

Pendidikan Islam. Pembiayaan meliputi:
1. biaya pendidikan;
2. btaya htdry (ltuing coil) selama 12 (dua belas) bulan;
3. banruan sumber belaja4 sekaii selama mengikuti prograrn;
4. bantuan transportasi satu kali ke dan dari tempat tinggal

penyelenggara PPG.

anggaratl Direktorat J enderai

ke petguruan tliggl QPTK)

H" IVlekanisrne Pencairan Bantuan

Guru yang lulus seleksi dan telah ditetapkan oleh Direktur Pendidjkan Madrasah sebagai

peserta PPG mendapatkao bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bantuafl di.transfer ke rekenirrg penerima bantuan/peserta PPG melalui rekening Bank yang

telah ditetapkan dengan ketentuafl bahwa SELURUH BIAYA penyelenggaraan PPG yang

ditransfet ke rekening penerima bantuan iangsung di-auto debet oleh perguruan ringgr

penyelenggara PPG. Sela]utnya, dana yang merupakao hak langsung peserta PPG/penerima
banhran yang meliputit liuing cott, bantuao sumber belajar, dan bantuan transportasi diberihan
kepada peserta sesuai dengan kebutuhan disertai dengan bukti penyerahan. Untuk kepeduan
aktl debet, penerima bantuan/peserta PPG membuat surat kuasa kepada LPTK
penyelenggara sebagaimana format A.2 tedampir.

I. Penutup 

r

Program PPG bagr guru RA/madrasah merupakan salah satu vpaya yang dilakukan
I(ementerian Agama untuk menhgkatkan kualitas guru yaog memiliki kompetensi akademik dan

profesional secara berkelanjutan agar memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan program
ili diharapkan kompetensi guru RA/madrasah dapat memberikan dampak pada peningkatan
mufu pendidikan pada R-A"/madrasah. Paru p'rhak yang betkepentingan: guru R-{/madrasah,
Pengawas madrasah, Kasi dan Kabid Mapenda,/Kependars serta perguruan.tinggi penyelenggara

PPG agar mengambil peran dan fungsinya masing-masing demi untuk memperlancar
pelaksanaan PPG.

bet 2012

Madrasah

tangan

jubaedi, M.Ag.



FOR.MULIR CALON PESERTA PENDIDIKAN PROFESI CURU (PPC)

BACI CURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN TAHUN 2012

TIANI

untuk quru RA/madrasah vanq namanva sudah tertera dalam sisa

PROVINSI

KABUPATEN/K0TA* (coret yang tidak sesuai)

1 Nama lengkap (sesuai ijazah)

2 Gelar akademik

3 Tempat, tgllahir

4 Jenis kelamin

5 Nama gadis ibu kandung

6 NUPTK (harus diisi)

7 Nama RlVMadrasah SATMINKAL

B Nomor Pokok Statistik SATMINML (NSM)

I Alamat RlVMadrasah SATMINKAL

Jalan, RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota (coret yg tdk sesuai)

e. Telepon/Faksimiii

10 Pendidikan terakhir

D-2, Jurusan

D-3, Jurusan

S-1, Jur./Prod.

S-2, Jur./Prod.

S-3, Jur./Prod.

g Akta yang dimiliki

11 Pertama Kali Menjadi Guru

12 Menjadiguru pada SATMINKAL

13 Matapelajaran yg DIAMPU pada

a.

b.

c.

d.

o

b

c

d

t

Lulus thn :

Lulus thn :

Lulus thn :

Lulus thn :

Lulus thn :

Lulus thn :

t_T-rn
ri]-r-l
t]:II
r-i-n-t
I-rrn
I-rTn
Irl

m/fT-l
tI / TTI

Nama PT :

Nama PT :

Nama PT :

Nama PT :

Nama PT :

Nama PT :

I,' E'u
rrT-[TlMulai

Mulai

tll /TIl i I-TI-I_]
Iluri-trti l_-lPu,.*prun

1. .............. .......

/ [T*t-Tl

Hal. 1 dari 2



SATMINKAL (tuliskan semua jika > 1)

14 Matapelajaran yang dikehendaki untuk

SERTIFIKASI

15 Perguruan Tinggiyang dipilih untuk PPG

16 Alamat Perguruan Tinggi

17 Tugas tambahan

1B Beban mengajar per minggu

19 Alamat rumah (sesuai KTP)

a. Jalan

b. Kelurahan

c. Kecamatan

d. Kabupaten/Kota (coret yg tdk sesuai)

e. Telepon/Hp

f, Email

2.

a

.............. ...K0cte [.[fn

..,........,...(cukup ditulis nama kotanya)

Ixepata RA/Madrasah Iwaritx*pata f]luinny,

[*Tlllrr pada SATMINKAL [-IlLrN pada RlVMadrasah/Sekolah lain

Lampiran yang harus disertakan bersamaan..dengan penyerahan formulir adalah: 1, ijazah S-1/D-lV dan 2. Surat Keterangan Mengajar,

S-1/D-lV-n setelah tahun 2005.harus ah Di

Mengetahui/menyetujui : Mengetah ui/menyetujui Guru/Calon Peserta,

Kasi Madrasah/Mapenda/Kependa lslam Kepala RlVMadrasah

o. l,
*. r1,^

Hal.2 dari 2



ofmat

SURAT FERNYATAAN
Yang bertanda tangan d-i bawah ini, saya;

Nama

Tempat, tanggal lahir : ........

]enis kelamin ,^O-rr*)n.r.-p'r^r,* i.or.t yang tidak perlu)

adalah Guru Tetap Yayasan (bukan Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada satuan pendidikan
sebagai berikut:

Nama R*A,/Madrasah '. ......,.

Jenjang : RA/MI/MTs/MA+ (coret yang tidak perlu)

Alamat Tempat Tugas : Jalan ..... .. .Nomor: . ....,. .

RT .... .. . .,..R\V

Desa/I(elurahan .... .

Kecamatan

I(abupaten/Kora,......

Provinsi

Pengampu pelajaran : ........ .. .,.. j...

ivlenyatakan dengan sesungguhnya bahwa iika saya diterima sebagai peserta program
Pendidikan Profesi Guru pPG) "untuk mata pelajatan. .... .. .... ...di
Perguruan Tinggi . .., maka saya akan bersungguh-
Sungguh mengikuti program tersebut sampai selesai.

Jika di kemudian hati pernyatarn saya ini terbukti bohong atau saya melanggar komitmen
saya ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum, termasuk mengombahkan uang Negara yang
telah saya terima berikut denda dan/atau iainnl't.

Demikian Surat Pernyataar-r ini saya buat dengan sadar dan tidak dalam iekanan dai pihak
mafiaPun.

Peserta Program PPG

Meterai

Rp 6000

(Ianda tangan dan nama jelas)



,

Contoh Sutat Pernyataan Ketua Yayasan

: 
"i11 

: '::::-::::,::.,:::*:*: :: LffiI:*#::;i:.;*,1; rlyxxyy:
menerangkan dgngan sesungguhnya bahwa yang tertera di bawah ini adalah GURU TETAP di
madrasah kami, yaitu:

Nama
Tempat, tanggal lahir
Alamat (Sesuai KTP)

Pengampu mata pelaiaran

(diisi sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikuti dalam

" PPG)
Dengan ini saya menyatakan memberi ijin kepada yang bersangkutan untuk mengikuti

pendidikan profesi guru (PPG) di perguruan tinggi ..
dan akan mempekeriakannya kembali setelah yang bersangkutan selesai mengikuti ppG.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa tekanan dari pihak
manapun, r

Pembuat Pernyataan
(Iietua l'ayasan),

Meterai

Rp 6000

(fanda tangan, nama terang, dan cap yayasan)

Logo yayasan

KOP YAYASAN



Format A.2

SIJRAT KUASA DAN PERhIYATAAN
PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama Lengkap : ...................
Tempat/tgl Lahir
RA/Madrasah tempat tugas
PTAI tempat studi
KTP Nomor
Rekening Bank Nomor
Surat Keterangan BANI(

Catatan:
Setelah riilengkapi dan dibubuhi materai,
Surat Kuasa dan pernyataan ini tiioopy rangkap
2 (dua) sehingga menjadi 3 ralgkap. Seluruhnya
ditantanagani (asli) dan semua rangkap bermeterai asli.
Ketiga Surat Kuasa tersebut masing-masing untuk Bank,
LPTK dan untuk pemberi kuasa .

i;;;;;ff*T.:"J;;:ilffiJ

Yil *;;;;;i;;;;;;;; '0"
membuat pernyatan,

Meterai Rp 6.000
(Nama lengkap&
tanda tangan)

Nlenyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai penerima bantuan dana program PPG tahun
2012, saya:

1. Menggunakan dana bantuan program PPG yang saya terima sesuai dengan peruritukaonya,
sebagairnanzr yang diatur dalam Petunjuk Tpknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Islam, selaku pihak pemberi bantuan;

2. DisipJin dalam mengrkuti pendidikan sampai berakhirflya program PPG;
3. Kemba[ mengabdi sebagai guru setelah selesai menyelesaaikan program PPG;
4. Ivlenangggung kerugian negara yang ditimbulkan ]ika saya mengundurkan diri sebelum

menyelesaikan program PPG png saya ikuti, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
dan bisa diterima oleh Direktur Pendidikan Madrasah.

Selain itu, dengan ini saya juga memberi kuasa kepada pihak BANK agar memindah bukukan
(men-debet langsung) dari dana bantuan program PPG yang saya terima ke rekening No :

,....,.,,...at2's flama.....,.,....,,.. ..........., uang
sejumlah Rp.................... ....,-(........,........ .. , , . ... . .) unruk 1 tahun
keperluan biaya penyelenggaraafl prograrn PPG saya di perguruan tinggi tersebur di tahun
201,2/2013.
Demikian surat kuasa dan pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sun.qguh, dalam keadaan
sadar, dan tanpaada pakssaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini
tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


