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I(epada Yth,

Kepala I(antor Wilayah I(ementetan Agama Provinsi
U.p. Kabid Pendidikan Madrasah
Se Indonesia

Assalamualaikum war. \Vab.

Berikut disampaikan Iuug l;ist Calon Peserta Sertifikasi Guru

RA/Madrasah y^ng merupakan gabungan sisa long list tahun 2012 dengan hasil

pendataan y^ng dilakukan di akhir tahun 201,2. Iurg list int merupak an data base

penetapan peserta sertifikasi gutu RA/madrasah untuk tahun 2A13 dan tahun-

tahun berikutnya. Peserta sertifikasi akan ditetapkan dari long list dimulai dari

nomot urut teratas ke nomof urut berikutnya untuk setiap kategori, sesuai

dengan kuota untuk tiap-tiap LPTK y^ng kemudian didrstribusikan kepada urp-

tiup kabupatenfkota secara proporsional. Sementara, calon peserta sertifikasi

tahun 201,2 yar'g tidak ikut PLPG katena berhalang n yang dibenarkan oleh

peraturan, maka yang bersangkutan menjadi peserta luncu nn (can1 oul tahun

201,3, setelah datanya diterima oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dari LPTK.

Sehubungan dengan pen^yangan long list ini disampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

1,. l-^ong list im masih betsifat sementara. Iuog /ist tetbaru ini sudah

menggabungkan hasil pendat^ n tetbaru dan sisa long list yang pemah

&-rP load;

2. Iang listhanya memuat calon yang lolos verifikasi dan sisa long list tahun

201,2:

3. I-nnglz#disusun berdasarkan usia kemudian m^s^ker1a;

4. Penyusunan dilakukan berdasatkan data soft coPJ y^ng ditedma oleh

Direktorat Pendidikan Madrasah dari I{anwil I{emenag Provinsi;



5. Jika terbukti @"ik melalui telaah atala laporan yang dapat

dipetanggunjawabkan) ada calon yang melakukan pemalsuan data yang

berakibat merugikan calon lain dan menguntungkan dirinya sendiri,

calon akan dikeluarkan dan long list dan tidak diikutkan sebagai peserta;

6. Jrka terjadi kesalahan dalam penayangan data calon, maka yarrg

b ers angku tan dap at menga j ukan keb era tan / koteksian ;

7. Keberatanfkoreksian ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah,

u.p. I{asubdit Pendidik dan Tenaga I{ependidikan pTK) melalui I(asi

Pendidikan Madtasah I(ab/I(ota y^ng diketahui oleh l(epala

RA/madrasah dan f atau Pengawas. Tembusan ditujukan kepada

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi;

8. I{ebentanfkoreksian telah diterima oleh Direktorat Pendidikan

Madrasah paling lambat tanggal 28 Februari 2013;

9. Masa keberatan/koreksian hanya diberikan kepada calon peserta yang

datanya sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Madrasah pada

masa pendataan, bukan untuk calon peserta yang baru mau

meodaftarkan diri;

10. Calon yang mendaftar sebagai peserta sertifikasi tidak sesuai dengan

bidang keahliannya (contoh: sariana PAI mendaftar sebagai peserta

sertifikasi mata pelajaran Bahasa Inggris), sedangkan masa

mengajarny^ untuk bidang studi tersebut belum mencapai 7 (tuiuh)

tahun, harus mengajukan revisi, sebelum didiskualifikasi oleh LPTI{;

Dernikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami

ucapkan tedma kasih.

STassalam,

ktur Tenderal
Pendidikan Madrasah

iDedi Djubaedr, M.Ag.

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sebagai lapotan.
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