
KEMENTERIAN AGAMA 
KANTOR KABUPATEN SLEMAN 

 

 

Jl. Dr Radjimin Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon : (0274) 868314 Fax :  (0274) 869675 

Email : kankemenagsleman@yahoo.co.id 

 
Nomor :  Kd.12.04/2/PP.00/ 1878 /2014                                              Sleman, 28 Mei 2014 

Sifat : Segera 

Lampiran : 1 (satu) gabung 

Hal :  Pencermatan Calon Peserta 

  Sertifikasi 2014 Sementara 

   

      

Kepada  Yth : 

Kepala RA, MI, MTs, MA 

Se-Kabupaten Sleman 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 

Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi calon peserta sertifikasi guru RA/Madrasah tahun 2014 

dilakukan melalui online system dengan menggunakan AP2SG, dengan ini kami sampaikan daftar 

sementara calon peserta sertifikasi guru RA/Madrasah tahun 2014 hasil “export Excel” AP2SG 

dimaksud (terlampir). Untuk selanjutnya kami minta kepada Saudara untuk mengambil langkah-

langkah sebagai berikut : 
 

1. Download dan printout file “Longlist Sertifikasi 2014 Sementara – Sleman” di blog : 

spmsleman.wordpress.com (file terlampir). 

2. Cermati daftar guru yang ada kemudian bandingkan dengan persyaratan calon peserta 

sertifikasi 2014 dalam file “Persyaratan Menjadi Calon Peserta Sertifikasi” (terlampir).  

3. Jika guru dalam daftar tersebut memenuhi persyaratan yang ada, masing-masing guru harap 

melengkapi berkas sebagaimana daftar “LEMBAR CHECK LIST PENERIMAAN DOKUMEN” 

(terlampir) dan dimasukkan dalam stofmap (PNS warna merah, Non PNS warna biru). 

4. Jika guru dalam daftar tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada, akan kami hapus dari 

system AP2SG. Oleh karena itu kami minta Kepala Madrasah menyebutkan alasannya. 

Khusus bagi guru yang harus dihapus karena sudah sertifikasi, harap disebutkan tahun 

sertifikasinya. Alasan penghapusan dapat dilihat di file “Kriteria Dihapus” (terlampir). 

5. Baik guru yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, harap dituangkan 

dalam sebuah surat resmi mengacu format terlampir. 

6. Bagi guru yang semestinya sudah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar 

“Longlist sertifikasi 2014 sementara - Sleman”, silakan diusulkan dalam surat tersendiri 

dengan disertai berkas-berkas sebagaimana guru yang memenuhi syarat (poin 3). 
 

Surat hasil pencermatan beserta seluruh berkas dari guru yang memenuhi syarat sertifikasi 2014 

harap dikirim ke Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Sleman paling lambat hari 

Senin tanggal 2 Juni 2014 pukul 15.00 WIB. 
 

Pantauan info maupun pertanyaan silakan selalu mengakses blog : spmsleman.wordpress.com 

maupun di grup facebook : DIKMAD Sleman.  
 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

       Wassalamu’alaikum Wr. Wb.   

               

     An. Kepala 

     Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 

   

      

 

 

        

  Drs. ABDUL HARIS NUFIKA, M.Pd. 

  NIP. 19631027 199603 1 001 

 

Tembusan : 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman  



LEMBAR CHECK LIST PENERIMAAN DOKUMEN 

CALON PESERTA SERTIFIKASI 2014 

 
Nama Lengkap (gelar ditulis di belakang) : ............................................................................................ 

Nama RA/Madrasah    : ............................................................................................ 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda cek (v) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan. 

 

No Uraian 

Ketersediaan 

Data 

Ada Tidak 

1 Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (beserta 

akta mengajar jika ada) 

  

2 Fotokopi SK pertama sebagai GTT yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang 

(jika SK pertama berupa GTT) 

    

3 Fotokopi SK pertama sebagai GURU TETAP yang dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang (minimal TMT 1 Januari 2012) 

  

4 Fotokopi SK terakhir (sebagai GURU TETAP) yang dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang 

  

5 Surat keterangan bahwa GBPNS telah menjadi GURU secara terus menerus 

sejak minimal 30 Desember 2005 sampai sekarang (bagi GBPNS yang pindah 

satminkal, melampirkan sejumlah satminkal ybs) 

  

6 Surat keterangan bahwa GBPNS telah menjadi GURU TETAP secara terus 

menerus tanpa terputus oleh Kepala RA/Madrasah sebelumnya (khusus bagi 

GBPNS yang pindahan jika masa kerja GURU TETAP di Satminkal saat ini 

kurang dari 2 tahun) 

  

7 Print out NUPTK   

8 Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Madrasah, Kepala 

Lab, dll yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (khusus guru yang mendapat 

tugas tambahan) 

  

9 Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dari Kepala 

RA/Madrasah/Sekolah yang menyatakan aktif mengajar pada semester genap 

Tahun Pelajaran 2013/2014 (menyebutkan pula mapel yang diampu dan JTM 

nya). Bagi GBPNS yang mengajar di 2 (dua) tempat atau lebih harus 

menyertakan surat keterangan dari seluruh RA/Madrasah/Sekolah yang diajar 

  

10 Surat Keterangan dari Kepala RA/Madrasah yang menyatakan GURU 

mengajar Mata Pelajaran yang diampu selama minimal 5 tahun (jika guru 

mengajar tidak sesuai dengan latar belakang keahlian yang dimiliki) 

  

 

         ......................, ................................... 2014 

 Mengetahui, 

 Kepala RA/Madrasah     Guru yang bersangkutan 

 

 

 

 

 .................................................    ................................................. 

 NIP. 

 

 

Keterangan : 

1. Lembar check list ini ditempelkan pada bagian depan luar map pemohon 

2. Berkas diurutkan sesuai urutan check list  



Lampiran : 

Format surat hasil pencermatan calon peserta sertifikasi 2014 

 

 

KOP RA/MADRASAH 

 

 
 

Nomor :                                                     Sleman,                     2014 

Sifat : Penting 

Lampiran : - 

Hal :  Hasil Pencermatan Calon Peserta 

  Sertifikasi 2014 Sementara 
   

      

Kepada  Yth : 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman 

Cq. Kasi Pendidikan Madrasah 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor : 

..... tanggal .... perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan hasilnya 

sebagai berikut : 

 

No Nama Guru 
Memenuhi syarat / 

Tidak 
Keterangan dari tidak memenuhi syarat 

1    

2    

3    

4    

5    

  

 

Untuk selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa guru  yang kami nyatakan 

memenuhi syarat tersebut adalah benar-benar guru tetap kami dan memenuhi syarat untuk 

diajukan sebagai calon peserta sertifikasi 2014 sebagaimana pedoman yang berlaku. Jika 

pernyataan saya ini tidak benar serta menimbulkan kerugian negara, saya bersedia diberi 

sanksi oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kepala RA/Madrasah 

 

 

 

 

........................................... 

NIP 


