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1. Peserta PLPG adalah guru yang telah terdaftar sebagai peserta PLPG tahun 2013 pada 
database konsorsium sertifikasi guru (ksg.dikti.go.id) 

2. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 Jam Pelajaran (JP). 1 JP 
setara dengan 50 menit. 

3. PLPG akan dilaksanakan di lokasi-lokasi diklat di seputaran DIY yang telah melakukan 
kontrak kerjasama dengan pihak panitia rayon 111 UNY.  

4. Semua peserta diharuskan menginap di lokasi PLPG. 
5. Herregistrasi peserta dilaksanakan di ruang sekretariat di setiap lokasi PLPG. 

Herregistrasi dilayani pada hari ke-1 mulai pukul 11.00 WIB. 
6. Selama kegiatan PLPG, pakaian peserta ditentukan sbb : 

Hari ke-1 & ke-2  :  baju batik. 
Hari ke-3 & ke-4  :  pakaian atas putih, bawah hitam. 
Hari ke-5 & ke-6  :  baju dinas sekolah (pakaian dinas hari senin). 
Hari ke-7 & ke-8  :  atas putih, bawah hitam. 
Hari ke-9  :  baju batik. 

 
Kelengkapan yang dibawa peserta : 
 
1. Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota atau Kepala Sekolah 
2. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) rangkap 3. Contoh SPPD terlampir. 
3. Foto copy Ijasah terakhir yang telah dilegalisir perguruan tinggi yang mengeluarkan. 
4. Foto copy sk sebagai guru (dari sk pertama sampai sk terakhir) dilegalisir. 
5. Surat keterangan sehat dari dokter. Bagi peserta yang sedang hamil, harus 

menyertakan surat ijin dari suami. 
6. Biodata. Contoh form biodata terlampir.  
7. Pas foto uk. 3x4, 2 lembar dan uk. 4x6, 1 lembar berwarna. 
8. Obat-obatan pribadi. 
9. Disarankan membawa laptop dan dokumen-dokumen lainnya untuk mendukung 

kegiatan PBM di lokasi PLPG seperti : kurikulum, buku referensi, contoh-contoh RPP, 
media pembelajaran, dll. Khusus guru BK membawa buku yang terkait dengan BK, 
permendiknas no. 27 tahun 2008, program penyelenggaraan BK, contoh laporan 
pelaksanaan BK, contoh instrumen assesmen, dan media pembelajaran BK. 

10. Untuk peserta PLPG yang berlokasi di Taman Eden 1 dan Taman Eden 2 disarankan 
membawa jaket atau selimut tebal karena suhu udaranya relatif dingin di bawah 
rata-rata. 

11. Pensil 2B. 
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