
HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI PESERTA: 
 
PESERTA  
1. Peserta PLPG adalah guru dalam jabatan yang terlampir dalam surat panggilan ini, sehat jasmani  dan 

sehat rohani;  
2. Peserta wanita yang hamil harus ada surat ijin dari suami, apabila usia kehamilan 7 bulan atau lebih 

harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi kehamilannya;  
3. Peserta yang tidak memenuhi panggilan PLPG tanpa memberitahukan alasan yang kuat, dinyatakan 

mengundurkan diri;  
4. Peserta yang tidak mengikuti acara pembukaan PLPG pada hari pertama, panitia berhak menggantinya 

dengan peserta cadangan; 
5. Satu kelas rombongan belajar terdiri dari  ± 30 (tiga puluh) orang peserta;  
6. Peserta diharapkan melakukan koordinasi dengan teman sejawat dan/atau kepala sekolah untuk 

mengatur jadwal pelaksanaan tugas/mengajar yang akan ditinggalkan selama mengikuti PLPG;  
7. Peserta wajib melakukan her-registrasi pada hari pertama (pukul 08.00–11.00 WITA) di Ruang 

Sekretariat Panitia dengan membawa kelengkapan dokumen yang telah ditentukan 
8. Segala bentuk kehilangan selama PLPG berlangsung diluar tanggungan Panitia 
9. Jika terdapat hal berkenan lainnya yang menyebabkan peserta tidak memungkinkan memenuhi panggilan 

PLPG agar kiranya segera dilaporkan kepada kasi mapenda/pais/pendis selanjutnya kasi mapenda 

mengkoordinasikan kepada panitia agar dapat dischedul pada angkatan berikutnya. Contoh yang dapat 
ditolerir: sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), berangkat haji (dibuktikan dengan surat 
keterangan pengurus haji setempat), memasuki usia persalinan, dan hal-hal lain yang masuk akal. 

 
PENILAIAN  

1. Penilain terhadap peserta PLPG mencakup 4 (empat) kompetensi guru: profesional, pedagogik, 
kepribadian dan sosial yang dilaksanakan selama PLPG berlangsung baik di dalam maupun di luar jam 
belajar;  

2. Ujian akhir dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan praktik;  
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir akan diberi kesempatan menempuh ujian ulangan 

I. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian ulangan I akan diberi kesempatan menempuh ujian 
ulangan II. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian ulangan II akan dikembalikan ke Kasi  
Kabupaten/Kota masing-masing untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut;  

4. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Sertifikat Guru Profesional setelah mengikuti rangkaian 
kegiatan PLPG, yaitu: 
- Ujian Tertulis di akhir pertemuan 
- Mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran dikelas  
- Workshop  
- Peer Teaching . 

 
WAKTU, TEMPAT, & BIAYA  
1. PLPG dilaksanakan selama 9 (delapan) hari  dan setara 90 (sembilan puluh) jam pelajaran;  

2. PLPG dilaksanakan pada tempat yang telah ditunjuk dan disepakati oleh Pengelola dan Panitia;  
3. Peserta diwajibkan tinggal di tempat yang disediakan panitia selama PLPG berlangsung dan mentaati 

semua tata tertib yang telah dibuat panitia;  
4. PESERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ANGGOTA KELUARGA; 
5. Biaya akomodasi/penginapan, dan biaya konsumsi DITANGGUNG oleh panitia; 
6. Biaya perjalanan peserta (Pergi Pulang) dari tempat kedudukan ke tempat PLPG TIDAK DITANGGUNG 

oleh panitia; 
7. Panitia menyediakan Bahan Ajar dan ID Card Tanda Pengenal; 

 

ATRIBUT/PERALATAN/PERLENGKAPAN BELAJAR YANG HARUS DIBAWA PESERTA  
1. Saat pelatihan berlangsung pakaian peserta diatur sebagai berikut :  

Hari ke-1 =  batik;  
hari ke-2,3 =  hitam putih (berdasi bagi Laki-laki);  
hari ke-4,5,6,7 =  pakaian dinas kerja/seragam linmas/safari; 
hari ke-8 =  hitam putih (berdasi bagi lagi-laki);  
hari ke-9 =  batik.  

2. Membawa perlengkapan belajar berupa: alat tulis, clip-board, folio bergaris, stofmap, spidol, lem, 
kertas transparan, gunting, kertas plano, kertas manila atau media/alat peraga untuk keperluan 
pembelajaran di kelas maupun praktik peer teaching.  

3. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Lembar Penilaian 
Siswa, dan Contoh soal ujian siswa   

4. Buku-buku referensi/Buku yang dipakai mengajar di kelas  

5. Obat-obatan pribadi.  
 



SILABUS & RPP  YANG DISIAPKAN PESERTA 
1. SILABUS & RPP YANG DIBUAT SESUAI DENGAN FORMAT RPP YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PANITIA 

SERTIFIKASI GURU (SEBAGAIMANA TERLAMPIR) 
2. Silabus & RPP yang dibuat minimal 2 pokok materi yang berbeda dan masing-masing sebanyak 2 rangkap. 

Maksudnya, jika pokok bahasan yang dipilih adalah Wudhu dan Shalat lima waktu, berarti RPP Wudhu 
yang dibuat adalah 2 rangkap, dan RPP Shalat lima waktu adalah dua rangkap.  

3. Pada saat registrasi, peserta menyerahkan masing-masing satu rangkap kepada panitia, dan satu rangkap 
(sisa) dipegang dan akan digunakan peserta pada saat pembelajaran di kelas. 

4. Pada kegiatan pembelajaran/workshop RPP, peserta akan mendapatkan arahan untuk memperbaiki RPP 

yang belum lengkap. Selanjutnya RPP tersebut diperbaiki kembali oleh setiap peserta.  
5. Pada saat praktek pembelajaran (PEER TEACHING), peserta wajib mempraktekkan RPP yang telah 

dibawa sejak awal dan telah diperbaiki pada saat workshop RPP. Peserta tidak diperkenankan lagi 
mengganti pokok bahasan pada RPP dengan pokok bahasan yang baru. 
Sebagai contoh: 
Guru “B” pada saat registrasi hari pertama mengumpulkan dua macam RPP. RPP yang pertama pokok 
bahasan Wudhu, RPP yang kedua pokok bahasan shalat lima waktu. Maka pada saat Workshop RPP, 
peserta diberi kesempatan untuk memperbaiki RPP yang belum sempurna. Selanjutnya pada saat Peer 
Teaching, peserta wajib mempraktekkan  (Praktek Mengajar) RPP Wudhu dan RPP Shalat Lima Waktu. 

 
STRUKTUR MATERI PLPG 2015 

- Kebijakan Profesi Guru 
- Kurikulum 2013 dan Implementasinya 
- PTK 
- Pendalaman Materi Mapel  
- Strategi Pembelajaran 
- Penilaian Proses 
- Perangkat Pembelajaran 

- Praktek Mengajar (Peer Teaching) 
 
 
BAGI PESERTA YANG BERASAL DARI LUAR SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT: 
1. Bagi peserta yang berasal dari luar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (seperti dari wilayah Maluku 

Utara, papua, Papua Barat, dan Jawa Timur) yang menggunakan jasa angkutan kapal laut dan atau 
pesawat, agar berhati-hati dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa transportasi 
dari bandara/pelabuhan ke tempat PLPG. Pastikan menggunakan jasa angkutan/taxi yang resmi. 
 

 
NOMOR-NOMOR PENTING: 
Bila terdapat hal yang ingin dikoordinasikan, dapat menghubungi kontak person operator kabupaten 
propinsi masing-masing di bawah ini: 
 

NO. NAMA JABATAN NO. HP 

1 Dr. Kamsinah, M.Pd.I. Ketua Panitia Sergu Agama 
UIN Alauddin Mks 

+62 813 55 997 696 

2 Drs. Baharuddin, MM Wakil Ketua +62 852 99 028 123 

3 Dr. Muh. Qaddafi Sekretaris +62 852 57 222 888 

4 H. Erwin hafid, Lc., 
M.Ag. 

Wakil Sekretaris +62 812 18 671 356 

5 Abdul Wahid, SE Operator Data +62 852 99 277 783 

6 Abudzar Al Gifari, 
S.Pd.I., M.Pd.I 

Operator Teknis Lapangan 
khusus Peserta Jatim 

+62 852 99 640 086 

 
Alamat email: qaddafi_muh@yahoo.com 
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