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KETENTUAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHUN 2012  
LPTK Rayon 206 IAIN  Walisongo Semarang 
 
Ketentuan Umum: 

1. Peserta PLPG harus menyerahkan foto copy identitas diri (KTP atau sejenisnya) kepada 
panitia pendaftaran ulang. 

2. Peserta PLPG wajib mengikuti seluruh kegiatan PLPG yang terdiri dari 90 jam pertemuan 
(JP) yang terdiri dari 46 JP teori dan 44 JP praktik. 

3. Peserta yang tidak mengikuti seluruh kegiatan PLPG secara penuh tidak diperkenankan 
mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan gugur.  

4. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat  
dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada  panggilan 
berikutnya pada tahun berjalan (2012) selama PLPG masih dilaksanakan.  Peserta yang 
tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa  dipertanggung-
jawabkan dianggap mengundurkan diri. 

5. Selama PLPG berlangsung, panitia menyediakan akomodasi/ penginapan dan konsumsi 
serta tim medis/kesehatan. 

6. Peserta PLPG tidak dikenakan biaya sama sekali. 
7. PLPG tahap VII ini adalah PLPG Kuota Reguler Tahun 2012 yang terakhir untuk guru 

Madrasah. Oleh karena itu diharapkan peserta tidak berhalangan untuk hadir. 
 

Ketentuan Khusus: 

1. Peserta PLPG diharuskan berpakaian putih-hitam selama PLPG berlangsung (bagi laki-
laki mengenakan dasi dan bagi perempuan berjilbab putih). 

2. Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa referensi, data  yang 
relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Guru kelas  dan guru mata pelajaran 
membawa kurikulum, buku, referensi, contoh RPP, Al-Qur’an dan Terjemahnya, serta 
diharapkan membawa laptop.  

3. Bagi peserta yang karena kondisi kesehatannya selama PLPG membutuhkan 
pendamping pribadi, segala akomodasi dan fasilitas pendamping tersebut ditanggung 
oleh peserta. 

4. Daftar ulang di masing-masing lokasi dimulai pk. 10.00 WIB dan pada pk. 13.00 peserta 
akan bersama-sama berangkat ke Upacara Pembukaan PLPG. 

5. Peserta PLPG yang berstatus PNS diharap membawa Kartu ASKES 
 
Keterangan: 
Komunikasi kepada Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing. Atau kontak 
panitia PLPG IAIN Walisongo: Alis Asikin (081575562237) 
 

Semarang, 26 Juli 2012 
 


