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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.  Latar Belakang Sertifikasi  
 

Undang-undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 
Undang-undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan 
Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan 
memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma IV (S1/D4) yang relevan 
dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.  
 
Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4  dibuktikan dengan 
ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki 
dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D4 
jurusan/program studi PGSD/Psikologi/ Pendidikan Lainnya, sedangkan guru 
Matematika SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D4 
jurusan/program studi Matematika atau Pendidikan Matematika. Pemenuhan 
persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi 
kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan 
kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik.  
 
Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan 
peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk 
peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji 
pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, 
baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang 
berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta).  
 
Di beberapa negara,  sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya  di 
Amerika Serikat , Inggris dan Australia (Wang, dkk., 2003). Sementara di Denmark 
baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003 (www.lld.dk/ 
laerercertificering).  Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan 
sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat 
terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya 
di Korea Selatan dan Singapura.  Namun semua itu mengarah pada tujuan yang 
sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu. 

 
2.  Tujuan dan Manfaat Sertifikasi  

 
Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan  kelayakan guru dalam  
melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) 
peningkatan profesionalisme guru. 
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Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut. 
a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang 

dapat merusak citra profesi guru. 
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 
c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari 

keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-
ketentuan yang berlaku. 

 
3.  Kompetensi Guru Sebagai Agen Pembelajaran 

 
Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan  
sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 
menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh 
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan 
tertentu.  Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. UUGD dan PP No. 
19/2005 menyatakan  kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, 
profesional, dan sosial. Keempat jenis kompetensi guru beserta subkompetensi dan  
indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut.  
 
a. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 
menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi 
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 
1) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan 
norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam 
bertindak sesuai dengan norma. 

2) Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: 
menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan 
memiliki etos kerja sebagai guru. 

3) Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 
menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 
sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 
dan bertindak. 

4) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: 
memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 
memiliki perilaku yang disegani. 

5) Subkompetensi  akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki 
indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan 
taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 
diteladani peserta didik. 
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b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator 
esensial sebagai berikut.  
1) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki 

indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan 
prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan 
memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-
ajar awal peserta didik.  

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan  pendidikan 
untuk kepentingan pembelajaran.  Subkompetensi ini memiliki indikator 
esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 
pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 
peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta 
menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: 
menata latar (setting) pembelajaran;  dan melaksanakan pembelajaran yang 
kondusif. 

4) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 
memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi 
(assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 
berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 
menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan 
memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 
program pembelajaran secara umum. 

5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta 
didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi 
peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. 

 
c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 
luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 
pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 
penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. Setiap 
subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. 
1) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam 
kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan 
yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan 
konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep 
keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 
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2) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki 
indikator esensial  menguasai langkah-langkah pene-litian dan kajian kritis 
untuk memperdalam pengetahuan/ materi bidang studi.  

 
d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai 
berikut. 
1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara 
efektif dengan peserta didik. 

2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 
dan tenaga kependidikan.  

3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 
peserta didik dan masyarakat sekitar.  

 
Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya ke empat kompetensi (kepribadian, pedagogik, 
profesional, dan sosial) tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang 
utuh.  Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk kemudahan 
memahaminya.  Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional 
sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup semua kompetensi 
lainnya.  Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat 
disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (disciplinary content) atau sering 
disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan 
bahwa sebagai guru yang berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap 
karakteristik peserta didik, (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan 
maupun kependidikan, (3) kemampuan penyelengga-raan pembelajaran yang 
mendidik, dan (4) kemauan dan kemam-puan mengembangkan profesionalitas 
dan kepribadian secara berkelanjutan. 

 
4.  Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan 

Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan adalah berijazah 
S1/D4. 

 
5. Cakupan dan Instrumen Sertifikasi  

 
Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi, yang terdiri atas dua tahap, yaitu tes 
tulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan self appraisal dan portofolio serta peer 
appraisal (penilaian atasan).   Materi tes tulis, tes kinerja dan self appraisal yang 
dipadukan dengan portofolio, didasarkan pada indikator esensial kompetensi 
guru sebagai agen pembelajaran.  
 
Materi tes tulis mencakup kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, 
sedangkan tes kinerja berbentuk penilaian kinerja guru dalam mengelola 
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pembelajaran, yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi.  Self 
appraisal yang dipadukan dengan Portofolio merupakan penilaian terhadap 
kegiatan dan prestasi guru di sekolah, dalam kegiatan profesional atau di 
masyarakat, sepanjang relevan dengan tugasnya sebagai guru. Peer appraisal dalam 
bentuk penilaian atasan dimaksudkan untuk memperoleh penilaian dari kinerja 
sehari-hari, yang mencakup keempat kompetensi. Dengan empat bentuk penilaian 
tersebut, diharapkan penilaian kompetensi guru dilakukan secara komprehensif. 
 
Sesuai dengan cakupan uji kompetensi tersebut, maka instrumen sertifikasi guru 
dikelompokkan ke dalam  instrumen tes dan instrumen nontes. Kelompok 
instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Tes tulis dalam bentuk pilihan 
ganda yang meliputi  kompetensi pedagogik (umum dan khusus) dan profesional. 
Tes kinerja dalam bentuk real teaching  dengan menggunakan instrumen penilaian 
kinerja guru (IPKG), yang terdiri atas  IPKG I dan IPKG II. IPKG I untuk menilai 
kinerja guru dalam membuat persiapan mengajar, dan IPKG II untuk menilai 
kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.  
 
Kelompok instrumen nontes meliputi self appraisal yang dipadukan dengan 
portofolio. Instrumen ini memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri 
dalam aktivitasnya sebagai guru. Setiap pernyataan dalam melakukan sesuatu 
atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang 
relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio. Untuk meleng-
kapi bukti tersebut, portofolio juga dilengkapi dengan format penilaian atasan.  
 

6. Prosedur Sertifikasi 
 
Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara Ditjen PMPTK/Dinas 
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen 
Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi.  Sebagai pengelola 
guru, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan LPMP (sebagai jajaran 
Ditjen PMPTK) bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, 
termasuk mengatur urutan, jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan.  
Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon 
peserta sertifikasi guru antara lain: (a) penguasaan terhadap kompetensi, (b)  
prestasi yang dicapai, misalnya guru teladan, guru berprestasi, dsb.;(c) daftar urut 
kepangkatan; (d) masa kerja;  dan (e) usia. 
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Gambar 1: Diagram Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan sudah S1/D4 

 
 
Penyelenggaraan uji sertifikasi dilaksanakan oleh Konsorsium Penyelenggara 
Sertifikasi yang terdiri dari LPTK, Dirjen DIKTI dan Dirjen PMPTK, sedangkan 
tahapan sertifikasi guru disajikan pada Gambar 1. Guru peserta sertifikasi yang 
diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, mengikuti tes tulis, 
tes kinerja, dan dilengkapi dengan  self appraisal/portofolio, serta penilaian atasan. Hasil 
tes tulis,  kinerja dan penilaian terhadap self appraisal dan portofolio serta penilaian 
atasan digabungkan untuk menentukan kelulusannya. Bagi mereka yang lulus 
diberikan sertifikat pendidik, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus disarankan 
mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui MGMP/KKG, PPPG, LPMP atau 
lembaga lainnya, agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya. 
 
Guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4, harus memenuhi kualifikasi 
pendidikan S1/D4 terlebih dahulu. Setelah mereka lulus harus mengikuti seleksi 
internal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bagi 
kelompok guru yang mismatch, yaitu guru yang mengajar pada mata pelajaran 
yang berbeda dengan bidang keahliannya (misalnya lulusan S1 Pendidikan Fisika 
mengajar Matematika di SMP), yang bersangkutan dapat memilih apakah akan 
mengikuti sertifikasi sebagai guru Matematika atau guru Fisika. Jika ia memilih 
sertifikasi sebagai guru Matematika, maka tes tulis, tes kinerja dan self appraisal 
serta portofolio dinilai dengan instrumen guru Matematika.  Sebaliknya, jika yang 
bersangkutan memilih sertifikasi sebagai guru Fisika, maka tes tulis, tes kinerja 
dan portofolio akan dilihat dengan instrumen guru Fisika. Sertifikat profesi guru 
yang diberikan setelah lulus uji sertifikasi sesuai dengan pilihan uji sertifikasinya. 
Ini berarti yang bersangkutan harus mengasuh mata pelajaran sesuai dengan 
sertifikat profesi yang diterimanya. 
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7. Pelaksanaan Sertifikasi 
 
Pelaksanaan sertifikasi dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) tes dan (2) non tes. 
Komponen tes meliputi (1) tes tulis dan (2) tes kinerja, sedangkan komponen non 
tes meliputi (1) self appraisal, (2) portofolio dan (3) penilaian atasan. 
Tes tulis dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, sedangkan tes kinerja 
dilaksanakan sesudah tes tulis dan diselenggarakan di sekolah tempat peserta 
mengajar atau sekolah lain yang ditunjuk (real teaching). Waktu pelaksanaan tes 
kinerja diatur oleh Dinas Pendidikan Kab/kota dan LPTK Penyelenggara. 
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BAB II 
PENDAFTARAN PESERTA UJI SERTIFIKASI 

 
 

1.  Alur Pendaftaran Peserta Uji Sertifikasi Guru 
 

 
 

Gambar 2.1  Alur Pendaftaran Peserta Uji Sertifikasi Guru 
 
 
Penjelasan Alur Pendaftaran Peserta Uji Sertifikasi Guru 
 

No Aktivitas Pelaksana 

 
1 

 
Depdiknas menerbitkan atau menetapkan:  
(1) Surat Keputusan (Kep.Men/Kep Dirjen) tentang 

penunjukkan LPTK penyelenggara disertai cakupan 
daerah tanggung jawab, 

(2) kuota guru peserta uji sertifikasi beserta bidang 
studinya untuk masing-masing kabupaten/kota,  

(3) nomor kuota bagi guru berdasarkan kuota kab/kota 
(4) jadwal pelaksanaan uji sertifikasi guru,  
(5) Surat Keputusan tentang pembentukan Konsorsium 

 
(1) Depdiknas 
(2) Dinas 

Pendidikan 
Provinsi 

(3) LPTK 
Penyelenggara 

(4) Dinas 
Pendidikan 
Kab/Kota 
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No Aktivitas Pelaksana 

Penyelenggara Sertifikasi  yang terdiri dari unsur 
LPTK-PMPTK dan DIKTI.  

 
Dokumen seperti tersebut di atas dikirim untuk ditindak 
lanjuti ke: 
(1) LPTK Penyelenggara; 
(2) Dinas Pendidikan Provinsi; 
(3) Dinas Pendidikan Kab/kota; dan 
(4) LPMP 

 
Dokumen lain yang diperlukan untuk proses sertifikasi 
guru adalah sebagai berikut: 
(1) Format portofolio, self appraisal dan penilaian atasan;  
(2) kisi-kisi ujian tulis; 
(3) instrumen penilaian kinerja guru (IPKG I dan II);  
(4) biodata guru;  
(5) buku panduan sertifikasi guru; 
(6) formulir pendaftaran sertifikasi. 

 
Dokumen (1) s.d. (4) harus digandakan oleh Dinas 
Pendidikan Propinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kota untuk sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di 
wilayahnya, sedangkan buku panduan (5) digandakan 
sesuai kebutuhan. 
 
Dokumen (6) digandakan oleh Depdiknas dan dikirim ke 
Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai kuota untuk calon 
peserta sertifikasi guru. Formulir ini berbentuk isian 
format komputer yang tidak boleh (bisa) digandakan. 
Setiap peserta mendapat satu set formulir ini dan tidak 
boleh salah mengisi. 
 

(5) LPMP 
 

 

2 Dinas Pendidikan Provinsi bertugas: 
(1) Membentuk Panitia Uji Sertifikasi Guru (PUSG) Tk 

Provinsi.  
(2) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh 

atas pelaksanaan Uji Sertifikasi Guru (USG) di 
wilayahnya 

(3) Meminta Dinas Pend. Kab/kota membentuk Panitia 
Seleksi Peserta yang bertugas melaksanakan USG 

(4) Mengkoordinasi dan mengatur penggunaan dana 
hibah uji sertifikasi untuk kelancaran pelaksanaan uji 
sertifikasi di wilayahnya 

 

Dinas Pendidikan 
Provinsi  
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No Aktivitas Pelaksana 

 
3 Secara garis besar Dinas Pendidikan Kab/Kota bertugas: 

(1) membentuk panitia seleksi peserta;  
(2) menyosialisasikan kepada calon peserta tentang 

tatacara sertifikasi; 
(3) melaksanakan seleksi internal;  
(4) menentukan lokasi dan mengatur pelaksanaan uji 

kinerja guru sesuai dengan tempat calon peserta 
mengajar dengan memperhatikan asas efektif, efisien 
dan keterjangkauan; 

(5) mendistribusikan nomor kuota yang dibuat oleh 
Depdiknas ke para calon peserta uji sertifikasi yang 
telah memenuhi semua persyaratan dan lulus seleksi 
internal, melalui pendaftaran; 

(6) mendaftar semua calon peserta uji sertifikasi yang 
sudah lulus seleksi internal dengan meminta peserta 
mengisi format A1, A2, A3 dan biodata 

(7) menyerahkan berkas (formulir pendaftaran A1, bukti 
hadir A3 dan biodata) ke Dinas Pend. Provinsi dan 
mengembalikan format A2 ke calon peserta sesudah 
semua berkas tersebut di verifikasi (lihat tatacara 
pengelolaan format A1, A2 dan A3) 

(8) menerbitkan berbagai panduan yang dipandang perlu 
sebagai suplemen sosialisasi; dan 

(9) membuat rekap peserta uji sertifikasi dalam bentuk 
soft copy dan hard copy untuk diserahkan ke Dinas 
Pend. Provinsi 

(10) membuat laporan pelaksanaan sertifikasi  
 
Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat menugasi subdinas 
pendidikan kecamatan untuk membantu, namun demikian 
tidak mengurangi tanggung jawab nya.  
 

(1) Dinas Pend. 
Kabupaten/ 
Kota  

(2) Dinas Pend. 
Kecamatan dan 

(3) Guru calon 
Peserta 

4 Berdasarkan informasi pada waktu sosialisasi dari Dinas 
Pendidikan Kab/Kota, maka para guru calon peserta yang 
memenuhi kriteria dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
Pendidikan Kab/Kota untuk mengikuti seleksi internal 
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota 
 

Dinas Pendidikan 
Kab/Kota dan 
calon peserta 

5 Calon peserta yang lulus seleksi internal mendapatkan 
berbagai hal berikut dari Dinas Pendidikan Kab/Kota: 
(1) nomor kuota yang sesuai dengan bidang studinya; 
(2) format tes portofolio, self appraisal dan penilaian 

atasan;  

(1) Dinas 
Pendidikan 
Kab/Kota  

(2) Dinas Pend. 
Provinsi dan 
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No Aktivitas Pelaksana 

(3) kisi-kisi ujian tulis; 
(4) instrumen penilaian kinerja guru (IPKG I dan II); 
(5) isian biodata guru 
(6) penjelasan tatacara mendaftar; 
(7) mendaftar sebagai peserta sertifikasi di Dinas 

Pendidikan Kab/Kota (mengisi format A1, A2, A3 dan 
biodata) 

 
Oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dokumen pendaftaran 
ini diteruskan ke Dinas Pend. Provinsi. Dokumen tersebut 
adalah:  
(1) Formulir pendaftaran dalam format komputer (format 

A1) yang sudah diisi oleh calon peserta. Formulir ini 
dikemas khusus agar tidak rusak atau ternoda (lihat 
tatacara pengelolaan format A1) 

(2) Kartu bukti hadir uji sertifikasi (format A3) yang sudah 
diisi lengkap oleh calon peserta dan dilengkapi foto 4 x 
6 (lihat tatacara pengelolaan kartu A2 dan A3) 

(3) Biodata pendaftar yang sudah diisi lengkap oleh 
pendaftar  

(4) Dokumen rekappendaftar baik dalam bentuk soft copy 
maupun hard copy (lihat contoh format rekapan 
pendaftar) 
 

Jumlah yang lulus dari seleksi di Dinas Pendidikan 
Kab/Kota harus sesuai dengan jumlah kuota. Apabila 
lebih dapat menyebabkan semua calon dari Dinas 
Pendidikan Kab/Kota tersebut gugur. 
 

(3) calon peserta 

6 PUSG Provinsi kemudian menindak lanjuti dengan: 
(1) Memverifikasi (mencocokkan antara kuota dan 

pendaftar) dokumen dari Dinas Pendidikan Kab/kota  
(2) Merekap semua dokumen dari Dinas Pendidikan 

Kab/kota di wilayah tanggung jawabnya dan 
menambahkan tempat ujian tulis (lihat contoh rekapan 
provinsi) 

(3) Menyerahkan rekap ini ke Depdiknas dan LPTK 
Penyelenggara. Rekapan ini dalam bentuk softcopy 
dan hardcopy 

(4) Meneruskan format A1 ke Depdiknas 
(5) Meneruskan format A3 (bukti hadir) ke LPTK 

Penyelenggara 
(6) Mengirim biodata guru ke LPMP untuk di proses lebih 

lanjut 

(1) Dinas 
Pendidikan 
Provinsi, 

(2) LPTK dan  
(3) Depdiknas 

/Kota 
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No Aktivitas Pelaksana 

Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengadakan koreksi  
terhadap substansi berbagai dokumen dari Dinas 
Kab/kota apabila terjadi penyimpangan.  
 
Data rekap harus sesuai antara kuota, hard copy dan soft 
copy, apabila tidak sesuai dapat dinyatakan bermasalah 
dan tidak layak diteruskan atau digugurkan  
 

7 Data rekap dari Dinas Provinsi dan Kartu bukti hadir (A3) 
yang diserahkan ke LPTK Penyelenggara dipakai acuan 
oleh LPTK untuk mengatur pelaksanaan uji sertifikasi baik 
tulis maupun kinerja. LPTK Penyelenggara bertugas: 
(1) Membentuk Panitia Uji Seritifikasi Guru (USG) LPTK 
(2) Memverifikasi data dari Dinas Pend. Provinsi dengan 

kuota dan data hasil olah data komputer dari 
Depdiknas 

(3) Mengatur dan menyelenggarakan uji sertifikasi guru 
(baik tulis, kinerja maupun penentuan skor portofolio, 
self appraisal dan penilaian atasan); 

(4) Menggandakan semua dokumen untuk keperluan USG 
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
untuk pelaksanaan ujian tulis  

(5) menseleksi, melatih dan mengatur kerja asesor 
(6) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 

(waktu dan tempat) untuk penyelenggaraan uji kinerja; 
(7) berkoordinasi dengan Depdiknas untuk penilaian 

semua uji sertifikasi; 
(8) mengeluarkan sertifikat bagi guru yang telah lulus 

ujian sertifikasi 
 

Dinas Pendidikan 
Provinsi dan LPTK 

8 Berdasarkan (1) hasil olah data dari Depdiknas, (2) rekap 
pendaftar dan (3) Kartu A3, maka PUSG LPTK: 
(1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 

untuk pelaksanaan Uji Sertifikasi Guru (tempat, soal 
ujian, pengawas, tatacara pengiriman soal dan LJU, 
keamanan pelaksanaan, alokasi asesor baik waktu 
maupun tempat uji kinerja) 

(2) Berkoordinasi dengan Dinas Penddidikan Kab/kota 
untuk pelaksanaan Uji Kinerja, self. App, Portofolio 
dan Penilian Atasan (membuat format alokasi asesor 
baik waktu maupun tempat uji kinerja untuk pedoman 
Dinas Penddidkan Kab/kota membantu mengatur 
pelaksanaan) 

  

LPTK dan Dinas 
Pendidikan 
Provinsi 
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No Aktivitas Pelaksana 

9 Biodata guru dan copy rekap dari Dinas Pendidikan 
Provinsi diserahkan ke LPMP untuk diproses sbb: 
(1) Rekap dicocokkan dengan kuota dan biodata guru 
(2) Biodata guru dibuat soft copy dan diserahkan kepada 

Depdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas 
Pendidikan Kab/kota yang dipergunakan sebagai 
database guru 

 

Dinas Pend. 
Provinsi dan LPMP  
 

10 (1) Berkas LJU ujian tulis diserahkan ke Depdiknas 
dengan tatacara baku penyerahkan LJU untuk di 
proses lebih lanjut.  

(2) Paling lambat dua hari dari pelaksanaan ujian tulis 
maka LJU sudah harus dikirim ke Depdiknas 

(3) Hasil uji kinerja, self. App, portofolio dan Penilaian 
Atasan dikirim ke Depdiknas untuk digabung dengan 
nilai ujian tulis. Waktu pengiriman ini diatur oleh 
LPTK penyelenggara dengan memperhatikan asas 
akademik, kerahasiaan, jangkauan tempat uji kinerja, 
dan ketersediaan asesor, namun demikian harus tidak 
melebihi tujuh hari kalender sesudah uji kinerja di 
masing-masing tempat uji kinerja dan tidak melebihi 30 
hari kalender untuk semua tes kinerja.  

(4) Butir (3) diserahkan dalam bentuk softcopy dan 
hardcopy 

 

LPTK 
Penyelenggara dan 
Depdiknas 

 
 
 



Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2006   14 

 
Rincian digit pada nomor kuota 
 

 
 
 
Contoh lampiran SK tentang kuota dan nomor kuota tiap daerah 
 

Kuota Matematika SMP Kuota Bhs. Indonesia SMP Propinsi Kab/kota Jml No. Kuota Jml No. Kuota 

Jawa Timur Kota Malang 10 

06 05 61 094 00000  
s/d 

06 05 61 094 00009 
 

15 

06 05 61 087 00000  
s/d 

06 05 61 087 00014 

 
Kab. 

Pasuruan 
5 

06 05 19 094 00000 
s/d 

06 05 19 094 00004 
8 

06 05 19 087 00000 
s/d 

06 05 19 087 00007 
 dst     

 
Catatan: 
(1) Digit 1 dan 2, tahun nomor kuota dikeluarkan, 06 artinya tahun 2006 
(2) Digit ke 3 dan 4, nama provinsi, 05 adalah propinsi Jawa Timur 
(3) Digit ke 5 dan 6, nama kabupaten/kota, 61 adalah kota Malang dan 19 kab. 

Pasuruan 
(4) Digit ke 7, 8 dan 9 jenjang dan bidang studi. 094 adalah matematika untuk jenjang 

SMP dan 087 adalah Bhs. Indonesia untuk jenjang SMP 
(5) Digit ke 10 s/d 14 adalah nomor urut yang sesuai dengan jumlah kuota. 
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2.  Tatacara Pengelolaan Formulir Pendaftaran (A1) 
 

Tatacara pengelolaan formulir pendaftaran dapat dijelaskan seperti bagan berikut: 
 

 
 

Gambar 2.2  Tatacara Pengelolaan Formulir Pendaftaran (A1) 
 
 
3.  Tatacara Pengelolaan Format A2 Dan A3 
  

Kartu A2 adalah kartu Tanda Peserta Ujian Sertifikasi Guru,  dipakai sebagai 
bukti terdaftar peserta uji sertifikasi.  Kartu ini harus selalu dibawa oleh peserta 
pada waktu mengikuti semua kegiatan sertifikasi. Kartu A3 adalah kartu Bukti 
Hadir Ujian Sertifikasi Guru dipakai oleh LPTK Penyelenggara sebagai bukti 
hadir peserta dalam setiap kegiatan ujian sertifikasi. Kedua kartu ini diproduksi 
oleh Depdiknas Pusat (PMPTK) dan dibagikan kepada Dinas Pendidikan 
Kab/kota sesuai jumlah kuota. Kertas yang dipakai adalah kertas manila dengan 
warna biru muda. Masing-masing kartu berukuran panjang 180 mm dan lebar 120 
mm. A2 dan A3 diproduksi bersama-sama dalam satu lembar dengan ditandai 
garis pemotongan. Proses pemotongan (pemisahan kedua kartu) dilakukan oleh 
Petugas Pendaftar di Dinas Pend. Kab/kota sesudah semua bukti data diverifikasi. 

 
 



Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2006   16 

 

 
 

Gambar 2.3  Kartu A2 dan A3 yang belum dipotong 
 
 
 
Data yang tertulis di kartu A2 adalah sebagai berikut, 
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Sedangkan untuk Kartu A3 adalah sebagai berikut, 
 

 
 

Gambar 2.4  Data dalam Kartu A2 dan A3 
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Tatacara pengelolaan format A2 dan A3 dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini, 
 

 
 

Gambar 2.5  Tatatacara Pengelolaan Kartu A2 dan A3 
 
Posisi Cap Dinas Pendidikan Kab/Kota: 

 

Gambar 2.6  
Posisi Cap pada Kartu A2 dan A3 
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BAB III  
KEGIATAN GURU DALAM PROSES SERTIFIKASI 

  
 
Bagan langkah-langkah kegiatan guru sebagai calon peserta sertifikasi disajikan 
sebagai berikut 
 
  

 
 
                              dilanjutkan 
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Lanjutan Bagan: 
 

 
 

Gambar 3.1 Kegiatan Guru Dalam Proses Sertifikasi 
 

 
Penjelasan Kegiatan Guru Dalam Proses Sertifikasi 
 

No Aktivitas 
1 Sosialisasi sertifikasi guru diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, 

Kab/Kota atau tim sertifikasi lain kepada para guru calon peserta sertifikasi. 
Pada dasarnya sosialisasi ini paling tidak harus mencakup (1) prosedur dan 
tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara ujian sertifikasi, (3) peranan 
lembaga-lembaga terkait (Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota dan LPTK 
Penyelenggara), (4) syarat mengikuti uji serifikasi, dan lain-lain 
 

2 Guru, calon peserta harus mengikuti sosialisasi sehingga mengerti berbagai 
proses yang harus diikuti selama proses sertifikasi 
 

3 Guru calon peserta harus mengerti berbagai persyaratan untuk mengikuti ujian 
sertifikasi. Persyaratan tersebut antara lain adalah: 
(1) Guru minimal lulusan S1 atau D4  
(2) Telah menjadi guru tetap pada suatu sekolah yang dibuktikan dengan SK 

pengangkatan dari Lembaga yang berwenang mengangkat 
(3) Mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengikuti tes sertifikasi guru 
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No Aktivitas 
(4) Syarat lain yang ditetapkan oleh Depdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi 

maupun Dinas Pendidikan Kab/kota 
 

4 Guru calon peserta melakukan penilaian terhadap diri sendiri tentang berbagai 
persyaratan tersebut pada butir 3. 
 

5 Apabila telah merasa memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan 
tersebut maka guru calon peserta sertifikasi harus mendaftar di Dinas 
Pendidikan Kab/Kota untuk mengikuti seleksi internal yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.  
 
Berbagai dokumen yang harus dibawa pada saat mendaftar antara lain adalah: 
(1) Fotokopi ijazah S1/D4 yang telah dilegalisasi; 
(2) Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru pada suatu sekolah 

yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang mengangkat; 
(3) Fotocopy Surat Keputusan tentang jenjang kepangkatan terakhir;  
(4) Surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa (1) guru 

tersebut layak mengikuti uji sertifikasi dan (2) bidang studi yang diikuti oleh 
guru tersebut pada waktu uji sertifikasi adalah sesuai dengan bidang studi 
yang diampu;  

(5) Foto terakhir ukuran 4x6 berwarna yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas 
Pendidikan Kab/kota 

(6) Persyaratan lain yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kab/kota atau Provinsi 
 

6 Apabila belum merasa memenuhi persyaratan maka para guru dapat mengikuti 
pembinaan sampai memenuhi persyaratan 
 

7 Mengikuti seleksi internal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 
Kab/Kota, yang pada hakekatnya terdiri dari (1) persyaratan administrasi, dan 
(2) kompetensi guru  
 

8 Pengumuman hasil seleksi internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. 
Apabila lulus maka guru dapat melanjutkan ke proses berikutnya, sedangkan 
apabila tidak lulus maka dapat mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Depdiknas 
 

9 Apabila lulus dari seleksi internal maka guru tersebut akan mendapatkan: 
(1) Nomor kuota yang diterbitkan Depdiknas Pusat melalui Dinas Pendidikan 

Kab/Kota 
(2) Penjelasan tata cara mendaftar  
(3) Persyaratan administrasi lain 
(4) Mendaftar di Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan cara mengisi format A1, 

A2, dan A3 yang kemudian isian tersebut di verifikasi oleh petugas pendaftar 
di Dinas Pendidikan Kab/kota  
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No Aktivitas 
10 Setelah mendaftar calon peserta mendapatkan: 

(1) format self appraisal, portofolio dan penilaian atasan 
(2) Instrumen penilaian kinerja guru (IPKG I dan IPKG II) 
(3) kisi-kisi ujian tulis 
(4) tanda peserta uji sertifikasi 
 

11 Proses berikutnya adalah menunggu saat pelaksanaan uji sertifikasi sambil 
mempersiapkan berbagai dokumen yaitu: 
(1) isian self appraisal, portofolio dan penilaian atasan beserta semua bukti 

pendukungnya 
(2) mempersiapkan rencana pembelajaran dengan pedoman IPKG I 
(3) mempelajari Instumen penilaian kinerja guru (IPKG I dan IPKG II) 
(4) mempelajari kisi-kisi uji tulis 
(5) selalu mengikuti perkembangan proses sertifikasinya melalui Dinas Pend. 

Kab/kota 
 

12 (1) Sehari sebelum uji tulis guru calon peserta diwajibkan melihat lokasi ujian 
tulis di tempat yang ditentukan Dinas Pendidikan Propinsi 

(2) Mengikuti uji tulis dengan materi (a) kompetensi pedagogi dan (b) 
kompetensi profesional di tempat yang telah ditentukan 

(3) Mengikuti uji kinerja di tempatnya mengajar dengan waktu yang ditentukan 
oleh LPTK Penyelenggara dan Dinas Pendidikan Kab/kota 

(4) Menyerahkan (a) rencana pembelajaran, dan (b) isian self app., portofolio dan 
penilaian atasan beserta semua bukti pendukungnya yang sudah dijilid rapi 
kepada assesor uji kinerja. 

 
13 Pengumuman lulus dari Depdiknas melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Kab/kota 
 

14 Apabila tidak lulus maka harus mengikuti pembinaan ulang yang 
diselenggarakan Depdiknas untuk mempersiapkan ujian ulangan 
 

15 Guru yang tidak lulus ikut pembinaan baik yang dilaksanakan oleh Pusat, 
Propinsi, maupun Kab/Kota. Sesudah selesai dibina dan siap untuk ujian 
ulangan mendapat surat pernyataan kesiapan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.   
Berdasarkan surat ini maka ia dapat mendaftar lagi untuk ujian ulangan yang 
waktunya disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan Depdiknas.  
Nomor kuota yang dipakai adalah nomor kuota lama. 
 

16 Apabila lulus maka akan menjadi guru bersertifikat dengan mendapatkan (1) 
sertifikat guru sesuai dengan bidang studinya dan (b) nomor unik tanda 
kelulusan dari Depdiknas  
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BAB IV 
PENGELOLAAN SOAL TES, NON TES DAN LEMBAR JAWABAN UJIAN 

 
 

 

 
 

Gambar 4.1  Pengelolaan Soal dan Lembar Jawaban Ujian  
 



Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2006   24 

 
Penjelasan Pengelolaan Soal Tes, Non Tes dan Lembar Jawaban Ujian 

 

No. Aktivitas Pelaksana 

1. Depdiknas  (Konsorsium Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan 
LPTK) memproduksi: 
(1) Soal ujian tulis (a) pedagogi umum dan (b) bidang studi 
(2) Penilaian PSAPP (portofolio, Self. Appraisal dan Penilaian 

Atasan) 
(3) Rubrik sebagai pedoman menilai PSAPP 
(4) Instrumen Penilaian Kinerja Guru I dan II (IPKG I & II) 

beserta dengan penjelasannya 
(5) Lembar Jawaban Ujian (LJU) tulis 

Depdiknas 
(Konsorsium yg 
terdiri dari 
LPTK-PMPTK 
dan DIKTI) 

2. LPTK Penyelenggara membentuk Panitia Lokal Uji Sertifikasi 
Guru (PLUSG) dan berkoordinasi dengan Depdiknas Provinsi 
serta Kab/kota untuk pelaksanaannya 
 
Semua dokumen tersebut dikirim oleh Depdiknas 
(konsortium) dengan tatacara sebagai berikut: 
(1) Dokumen no 2, 3 dan 4 dikirim terlebih dahulu untuk 

digandakan oleh LPTK penyelenggara 
(2) Dokumen no 1 (soal ujian tulis) dikirim kurir dan 

digandakan oleh LPTK penyelenggara dengan keamanan 
maksimal (di jaga tidak boleh bocor) sedangkan no 5 (LJU 
tulis) dikirim sejumlah peserta ujian dari Depdiknas. 
Kedua dokumen ini dikirim paling cepat h -5 dan paling 
lambat h -2 

(3) Tempat ujian tulis dan kinerja ditentukan bersama-sama 
dengan Depdiknas Provinsi melalui koordinasi (rekapan 
dari Dinas Provinsi) 

 

Depdiknas 
LPTK 
Penyelenggara 
dan Dinas Pend. 
Provinsi 

3. (1) PLUSG menerima semua dokumen kemudian 
mendistribusikan sesuai dengan peruntukan dokumen tsb.  

(2) Penanggung Jawab Lokal wajib menjaga keamanan dan 
kerahasiaan dokumen uji sertifikasi 

 

Penanggung 
Jawab Lokal 
(LPTK) dan 
Dinas Pend. 
Provinsi 

4 (1) Panitia Uji Sertifikasi Lokal menyerahkan dokumen Tes 
Tulis  (1 dan 5) kepada Penanggung Jawab Lokasi disertai 
Berita Acara Serah Terima Dokumen. 

(2) Penanggung  Lokasi  menyerahkan dokumen Tes Tulis 
kepada Penanggung Jawab Ruang disertai Berita Acara 
Serah Terima Dokumen. 

 
 
 

Penanggung 
Jawab Lokal 
(LPTK) dan 
Dinas Pend. 
Provinsi 
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No. Aktivitas Pelaksana 

5 Dokumen Uji Tulis dibuka di depan peserta disertai dengan 
Berita Acara  naskah yang ditandatangani Penanggung Jawab 
Ruang dan Wakil Peserta sebagai saksi. 

 

Penanggung 
Jawab Ruang 
dan Dinas Pend. 
Provinsi 

6 (1) Peserta Uji Sertifikasi mengerjakan Tes Tulis pada LJU 
(2) Setelah selesai, peserta menyerahkan Naskah Tes Tulis dan 

LJU yang telah diisi kepada Penananggung Jawab Ruang. 
(3) Penanggung Jawab Ruang memilah Naskah Tes Tulis dan 

LJU yang telah diisi.  
(4) Penanggung Jawab Ruang memastikan jumlah Naskah Tes 

Tulis sama dengan yang diterima dari Penanggung Jawab 
Lokasi 

(5) Penanggung Jawab Ruang menghitung jumlah LJU yang 
telah diisi sama dengan jumlah peserta uji sertifikasi. 

(6) Penanggung Jawab Ruang menyusun LJU yang telah diisi 
sesuai dengan urutan nomor peserta (dari nomor kecil  ke 
besar). 

(7) Penanggung Jawab Ruang mengemas LJU yang telah diisi 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

(1) Penanggung 
Jawab Ruang 

(2) Penanggung 
Jawab Lokasi 

(3) Penanggung 
Jawab Lokal 

(4) Dinas Pend. 
Provinsi 

7 (1) Penaggung Jawab Ruang menyerahkan Naskah Tes Tulis 
dan LJU yang telah diisi kepada Penanggung Jawab Lokasi 
disertai Berita Acara Serah Terima Dokumen. 

(2) Penanggung Jawab Lokasi memverifikasi bahwa jumlah 
dokumen  diterima sama dengan awal yang telah 
diserahkan kepada Penanggung Jawab Ruang. 

(3) Penanggung Jawab Lokasi menyusun Amplop LJU yang 
telah diisi sesuai dengan urutan nomor  (dari nomor kecil  
ke besar). 

(4) Penanggung Jawab Lokasi menyerahkan Naskah Tes Tulis 
dan LJU yang telah diisi kepada Penanggung Jawab Lokal 
disertai Berita Acara Serah Terima Dokumen. 

(5) Penanggung Jawab Lokal memverifikasi bahwa jumlah 
dokumen  diterima sama dengan awal yang telah 
diserahkan kepada Penanggung Jawab Lokasi. 

(6) Penanggung Jawab Lokal memilah dan menyusun 
Amplop LJU yang telah diisi sesuai dengan bidang studi 
peserta uji sertifikasi. 

(7) Penanggung Jawab Lokal menyarahkan Naskah Tes Tulis 
dan LJU kepada Depdiknas disertai Berita Acara Serah 
Terima Dokumen. 

(8) Penanggung Jawab Lokal Memusnahkan Naskah Tes Tulis 
disertai Berita Acara 

(1) Penanggung 
Jawab Ruang 

(2) Penanggung 
Jawab Lokasi 

(3) Penanggung 
Jawab Lokal 
dan  

(4) Dinas Pend. 
Provinsi 



Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2006   26 

No. Aktivitas Pelaksana 

8 Penanggung Jawab Lokal menyerahkan dokumen Tes Kinerja, 
Instrumen Self Appraisal kepada asesor paling lambat H-0, 
disertai Berita Acara Serah terima. Dokumen yang diserahkan 
mencakup: 
a. IPKG I (sesuai dengan jumlah peserta tes sertifikasi). 
b. Penjelasan IPKG I (1 eksemplar setiap asesor). 
c. IPKG II (sesuai dengan jumlah peserta tes sertifikasi) 
d. Penjelasan IPKG II (1 eksemplar setiap asesor). 
e. Self Appraisal/Portofolio   
f. Penilaian Atasan  
g. Rubrik tatacara menilai PSAPP ( 1 eksemplar) 
h. Kartu Bukti Hadir Peserta Uji Sertifikasi (A3) (Sesuai 

jumlah peserta tes) 
i. Alokasi waktu dan tempat uji kinerja 
 

Penanggung 
Jawab Lokal 
dan Asesor 

9 Asesor berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 
untuk pelaksanaan Tes Kinerja, Pengumpulan Instrumen Self 
Appraisal/Portofolio yang telah diisi dan dilengkapi dengan 
dokumen terkait, dan Pengumpunan Instrumen Penilaian 
Atasan. 
 

Asesor dan 
Dinas 
Pendidikan 
Kab/Kota 

10 Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Sekolah tempat tes kinerja 
memfasilitasi pelaksanaan Tes Kinerja, Pengumpulan 
Instrumen Self Appraisal/Portofolio yang telah diisi dan 
dilengkapi dengan dokumen terkait, dan Pengumpunan 
Instrumen Penilaian Atasan. 
 

Dinas 
Pendidikan 
Kab/Kota dan 
asesor 

11 (1) Asesor melaksanakan Tes Kinerja, Pengumpulan 
Instrumen Self Appraisal/Portofolio yang telah diisi dan 
dilengkapi dengan dokumen terkait, dan Pengumpunan 
Instrumen Penilaian Atasan. 

(2) Setiap asesor memberikan skor pada IPKG I, IPKG II, Self 
Appraisal/Portofolio berdasarkan penjelasan/rubrik 
secara independent. 

(3) Asesor meminta tanda tangan peserta pada Kartu A3 yang 
dibawa dari LPTK dan menandatangani Kartu A2 milik 
peserta sesudah memverifikasi semua dokumen yang 
diserahkan 

 

Asesor dan 
peserta ujian 

12 (1) Asesor melakukan diskusi dan verifikasi hasil Tes Kinerja,  
Self Appraisal/Portofolio, dan Penilaian Atasan. 

(2) Asesor menyerahkan hasil Tes Kinerja,  Self 
Appraisal/Portofolio, dan Penilaian Atasan kepada LPTK 
Penyelenggara Sertifikasi, paling lambat lima hari sesudah 

Asesor dan 
LPTK 
Penyelenggara 
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No. Aktivitas Pelaksana 

tes kinerja untuk masing-masing peserta 
(3) LPTK menyerahkan hasil ini kepada Depdiknas paling 

lambat tujuh hari sesudah tes kinerja untuk masing-
masing peserta dan 35 hari kalender untuk semua peserta 
tes kinerja dihitung sejak tes tulis 

(4) Laporan hasil tes meliputi: (a) penilaian langsung IPKG I 
dan II atas peserta, (b) penilaian langsung PSAPP peserta, 
(c) bukti pendukung dan (d) rekapan hasil penilaian dalam 
bentuk soft copy dan hardcopy. 
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FORMAT  1 : 
 
CONTOH REKAP PESERTA SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN/KOTA 
 
Kabupaten/Kota : 
Propinsi :  
 

Sekolah Bid. Studi No Nama No Kuota Umur Jenis 
Kelamin Nama Alamat S1/D4 Mengajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
  
Mengetahui dan Mengesahkan, 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................... 
 
 
 
 
............................................ 
NIP 
 
Catatan: 
1. Sekolah diisi tempat untuk tes kinerja 
2. Bid.Studi S1/D4 (kolom 8) diisi sesuai dengan ijasah perguruan tinggi 
3. Mengajar (kolom 9) diisi sesuai dengan bidang studi yang diikuti pada uji 

sertifikasi 
4. Dibuat hardcopy dan softcopy dalam program excel 
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FORMAT  2 : 
 
CONTOH REKAP PESERTA SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN 
PROPINSI 
 
Propinsi:  
 

Sekolah Bid. Studi Tes Tulis No Nama No Kuota Umur Jenis 
Kelamin Nama Alamat S1/D4 Mengajar Nama Alamat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           
  
Mengetahui dan Mengesahkan: 
Kep. Dinas Pendidikan Provinsi ..................... 
 
 
 
......................................... 
NIP 
 
Catatan: 
1. Sekolah diisi tempat untuk tes kinerja 
2. Bid.Studi S1/D4 (kolom) diisi sesuai dengan ijasah perguruan tinggi yang 

dimilikinya 
3. Mengajar (kolom 9) diisi sesuai dengan bidang studi yang diikuti pada uji 

sertifikasi 
4. Tes Tulis diisi nama dan alamat tempat tes tulis 
5. Dibuat hardcopy dan softcopy dalam program excel 
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FORMAT  3 : 
 
 
CONTOH REKAP DARI LPTK PENYELENGGARA 
 

Sekolah Bid. Studi Tes Tulis No Nama No 
Kuota 

Umur Jns 
Klm Nama Alamat Wkt Asesor MengaJar S1/D4 Nama Alamat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
             
             
             
             
             
 
Mengetahui dan Mengesahkan: 
LPTK Penyelenggara ---------- 
 
Nama dan NIP 
 
Catatan: 
1. Sekolah diisi tempat untuk tes kinerja 
2. Bid.Studi S1/D4 diisi sesuai dengan ijasah perguruan tinggi yang dimiliki 
3. Bidang studi mengajar diisi sesuai dengan bidang studi yang diikuti pada 

uji sertifikasi 
4. Waktu (kolom 7) waktu tes kinerja 
5. Asesor diisi nomor asesor 
6. Tes Tulis diisi nama dan alamat tempat tes tulis 
7. Dibuat hardcopy dan softcopy dalam program excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


