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PEMERI NTAH KABUPATEN CI LACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax.(0202) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

Nomor
Lampiran
Perihal

8001 I 2;16 turt+

Pembertasan PLPG Tahun 2014.

Cilacap, 7 April2014

Kepada Yth.:
1. Kepala UPT Dikpora Kecamatan
2. Kepala SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta

se Kabupaten Cilacap
Di-

crL4cAP.

Menindaklajuti Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Tahun 2014, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon peserta PLPG tahun 2014 Kabupaten Cilacap dapat dilihat di web : sergur
kemdiknas.go. id atau web Disdikpora dengan alamat : www. pdkcilacap.co.nr;

2. Guru yang masuk sebagai calon peserta PLPG tahun 2014 mengumpulkan dokumen I
berkas-berkas sebagai berikut :

a). Format A1 ( dibuat oleh Dinas setelah dilakukan verifikasi );
b). Foto copy ljazah S-1 atau D-lV, serta ljazah S-2 atau S-3 ( bagi yang memiliki )

dan disahkan oleh perguruan tinggiyang mengeluarkan ( PNS dan Non PNS );
c). Foto copy SK pangkaUgolongan terakhir yang telah dilegalisir oleh atasan

langsung ( PNS );
d). Foto copy SK mengajar ( $K pembagian tugas mengajar ) 5 tahun terakhir yang

dilegalisasioleh atasan langsung ( PNS dan Non PNS );
e). Foto copy SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama sebagai guru sampai

dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung ( PSg: $K GTT bagi
yang wiyata bhakti sebelum diangkat GPN$ SK CPNS, SK PN$, SK
pangkaUgolongan terakhir dan NON PNS : $K GTT, SK GT, SK GruSK terakhir )

0. Pasfoto berwama terbaru beground warna biru ( enam bulan terakhir dan bukan
Polaroid ) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar, dibagian belakang setiap pasfoto
ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal/ alamat sekolah);

g). $urat Pernyataan hermeterai Rp. 6000,- dari peserta bahwa dokumen/berkas yang
diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. ( contoh terlampir ).3. Berkas dimasukkan stop map plastik snelhekter warna biru diurutkan sesuai urutan

sebagaimana persyaratan/dokumen yang ditetapkan, dan diatas berkas diberi lembar
/format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas ( contoh terlampir ).4. Dokumen dibuat rangkap 2 ( 1 bendel berkas diserahkan ke Dinasdan 1 bendel berkas
untuk disimpan sebagaiarsip disekolah ).5. Dokumen/berkas yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan gugur sebagai calon
peserta PLPG tahun 2014.

6. Dokumen/berkas dikirim ke Disdikpora Kabupaten Cilacap cq. Bidang PTK paling
lambat tanggal 14 April 2014.

Demikian untuk dapat disampaikan kepada calon peserta PLPG tahun 2014
diwilayah Saudara, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DISDIKPORA
TEN CII-ACAP


