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TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN   

No. Alamat Check in 

1 LPMP Jl. BPG Raya, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta (0274) 496921/497002 

13.00 – 16.00 2 P4TK Kesenian Jl. Kaliurang Km. 13 Yogyakarta (0274) 895804/895805 

3 P4TK Matematika Jl. Kaliurang Km. 5 Yogyakarta (0274) 881717 pswt. 211 

 
PESERTA 
1. Peserta PLPG adalah guru dalam jabatan yang dinyatakan tidak lulus dalam uji portofolio serta 

dalam keadaan sehat jasmani (dibuktikan dengan surat dokter ) dan sehat rohani; 
2. Peserta wanita yang hamil harus ada surat ijin dari suami, apabila usia kehamilan 7 bulan atau 

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

bukti dinyatakan tidak lulus; 
4. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% harus mengikuti PLPG ulang secara utuh dengan 

biaya sendiri; 
5. Peserta yang tidak mengikuti acara pembukaan PLPG, panitia berhak menggantinya dengan 

peserta cadangan. 
 
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 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing untuk mendapatkan 
pembinaan lebih lanjut; 

4. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Sertifikat Guru Profesional; 
 
LAIN-LAIN 
1. PLPG dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) jam pelajaran/9 hari; 
2.  Satu kelas terdiri dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta; 
3. Peserta diharapkan melakukan koordinasi dengan teman sejawat dan/atau kepala sekolah untuk 

mengatur jadwal pelaksanaan tugas/mengajar yang akan ditinggalkan selama mengikuti PLPG; 
4. Panitia menyediakan akomodasi berupa tempat menginap dan konsumsi selama berlangsungnya 

PLPG. Panitia tidak memberikan atau mengganti biaya transportasi dari tempat tinggal peserta 
menuju lokasi PLPG dan/atau biaya-biaya lainnya; 

5. Peserta diwajibkan tinggal di tempat yang disediakan panitia selama PLPG berlangsung dan 
mentaati semua tata tertib yang telah dibuat panitia; 

6. Kelengkapan-kelengkapan yang perlu dibawa peserta, antara lain: 
a. Pakaian olah raga untuk acara senam. 
b. Pakaian batik untuk acara pembukaan dan acara penutupan 
c. Payung  
d. Saat pelatihan berlangsung pakaian peserta diatur sebagai berikut : 

Hari ke-1,2 = batik; hari ke-3,4 = hitam putih berdasi; hari ke-5,6 = pakaian dinas kerja;               
hari ke-7,8 = hitam putih berdasi; hari ke-9 = batik. 

e. Alat tulis, Clip-board, folio bergaris, stofmap, spidol, lem, kertas transparan, gunting, kertas 
manila atau media/alat peraga untuk keperluan praktik peer teaching. 

f. Buku-buku referensi yang akan dipakai dalam kegiatan peer teaching 
g. Obat-obatan pribadi. 

7. Peserta wajib melakukan her-registrasi (pukul 13.00–16.00 WIB) di Ruang Sekretariat Panitia 
dengan membawa:  
a. Surat ijin/tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan.  
b. Surat keterangan sehat dari dokter.  
c. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4= 3 lembar; dan 4x6= 2 lembar. 

 
Yogyakarta, 10 Agustus 2009 
 
Divisi Diklat PSG 
Rayon 11 UNY  


