
KEMENTERIAN AGAMA R.I

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

.l[. tapangan Banteng Barat No. 3-4

Telpon :3872344, 3811654, 3811779, Fax: 3812344

JAKARTA

A. Pengantar

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, P*al 40 zy* (2)

menyatakan bahvia Pendidik dan Tenaga Kepeadidikan betkewajiban memberi teladan dan *."1 9
nama baik lembaga ptofesi, dan kedudukan dengan kepetcayaan yang dibedkan kepadanya.

Mengingat pentingnya peran Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah belptestasi dalam meningkatkan

ptofesi,- maka rod"h i"prtrt".oy aW kepadz Guru, I(epala dan Pengawas Madtasah diberikan

penghatgaan yang layak.

Sistem pengharg atn dalarn bentuk "I(ompetisi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah Berprestasi'

petlu dilakukan secara ketat, ftansparao dan terukut, sehiflgga dapat memberi rasa kebanggaan yang

dapat memotivasi para Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Madrasah unnrk meningkatkan tups-
tugas profesinya, y^tg pada akhimya mampu menjawtb tantarrgarr era global yang betbasis

keunggulan.

Dalam penyelenggaman pendidikan di Raudlatul Athfat GA) dan Madtasah, Peran guru, kepala dan

pengawas sangat penting dan stategis. Tugs dan tanggung 
f 
awab mereka sebagi pendidik,

pemimpin, motivator dan supervisot serta mitra ke{a sangat fnenentukafl, dan oleh karena itu
diperlukan adanya pembinaan yang efektif dan betkelanfutan. Selain itu, bagi mereka yang memiliki
komitmen tiirggi, kine{a yang bagus dafl prestasi yang tinggi, selayaknyalah memperoleh pengakuan

dan apresiasi dari semua pihak tetkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi Pembina dan

pengguna. Hal ini penting agat semangat ke{a, keativitas, dedikasi dan komitrnen serta kinetia
mereka dapat terus terpelihata dan meningkat dati waktu ke waktu.

I(ompetisi guru, kepala dan pengawas RA/Ma&asah tingkat nasional ini merupakan salah satu bentuk

penghatgaan yang dibedkan oleh Kementerian Agama kepada mereka yang memiliki kompetensi,

kherja dan prestasi tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan potensi peserta drdtk/mtsyarakag
pengembangafl satuan pendidikan dan pengembangan profesionalisme yang televan dengan tugas

mereka sebagai guru, kepala iiau pengawas satuan pendidikan pada RA/Madasah.

B. Dasat
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20A3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2A05 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I(euangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola n d^n Tanggung Jawab
I(euangan;
Undang-luindang Nomor 22 Tabun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah NomorT4 tahun 2008 tentang Guru;



C.

8. I(eputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan keputusan Ptesiden Republik Indonesia NomorT? Tahun 2004;
9. I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomot 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebetapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden RI Nomot 70 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang perubahan I(edua atas

Peraturan-Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang I(edudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata I(erja l(ementerian Negara Republik Indonesia;
11. Petaturan Mented l(euangan Nomor 1,34/PMI<.A6/2005 tentang Pedoman Pembayarun dalam

Pelaksanaan Anggalz;n Pendapatan dan Belania Negara;

12. Peraturan Menteri I(euangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem

Akuntasi Instansi dan Pelaporan I(euangan Pemerintahan Pusat;

1,3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran

atas Beban Anggarat\ Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan I{ementertan Agama;
1,4. Peraturan Direktur Jenderal Petbendaharuan I(ementedan l(euang n Nomor :PER-66 /PB/2005

tentang Mekanisme Pelaks^flaatt Pembayaran atas Beban APBN;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor :PER-47 /PB/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penataus ahaan dan Penyrsunan Lap.otan Pertanggungjawaban Bendahara
I(e menterian N eg ara f Lemb aga / I{antot / S atker

16. Peratusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomot : DJ.I/10/2A12 tentang Petunjuk Teknis

Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam I(ementenan Agama RI Tahun 201,2.

Tujuan

1.. Mendorong dan meningkatkan motivasi dan profesionalisme gutr, kepala dan pengawas
RA /Madrasah dalam melaksan akan tugas;

2. Memberikan aptesiasi dan penghargaan kepada guru, kepala dan pengawas RA/Madrasah yang
memiliki kompetensi, dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas;

3. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan pada RA/Madrasah.

Kategori Kompetisi

Guru (1) RA/B A/TA, (2) MI, (3) MTs, dan (4) MA
I(epala (1) RA/B A/TA, (2) MI, (3) MTs, dan (4) MA
Pengawas Madrasah

E. Kriteria Peserta

1. Guru Tetap RA/BA/TA/Ma&asah
a. Aktif menjalankan tug4s sebagai gutu kelas atau guru mata pelaiaan;
b, Berstatus PNS atau Non PNS;
c. Pendldikan terakhir sekurang-kurangnya Sariala (S1);
d. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA/BA/TA/Mt&asah sekurang-kutangnya 7

(tuiuh) tahun;
e. Belum pemah mendapatkan penghargatnf rpresiasi peAngl<at/juatz I di tingkat rrzsional/

intetnasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
f. Tidak pemah diiatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

2. Kepala RA/BA /TA /Madtasilt
a. Altif menjalankan tugas sebagai kepala RA /BA/TA/Mdtzsrh;
b. Berstatus PNS atau Guru tetap bagi yarg bukan-PNS;
c. Pendidik:n terzkhit sekurang-kutangnya Satiana (S1);

d. Telah *elaksanakan tog". ib^gi -kipul^ 
p^d^ ira./SA/rA/Nd"drasah sekura::g-kuangnya 5

(ima) tahun;
e. Belum petnah mendapatkan penghatgaan/apresiasi peingkzt/i't:rt:. I di tingkat ntsioruT/

intemasional selama 3 (tiga) tahun bemuut-turut;
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f. Tidak pernah diiatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru/kepala satuan

pendidikan.

3. Pengawas RA/BA/TA/Ma&asah
a. Aktif menialankan tugas sebagai.pengawas madrasah;

b. Berstatus sebagai PNS;
c. Pendidikan terakhir sekurang-kutangnya 51;

d. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA/BA/TA/Madrasah sekurang-kutangnya

5 (ima) tahun;
e. Belum pemah mendapathan pengharga an/aptesizsi penngkat/)tata I seienis di tingkat

nasional/intemasiona.l;
f. Tidak pemah diiatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagi pergawas satuan

pendidikan;
g. Calon yang diusulkao telah dikelompokkan oleh Iftpala I&nwil setempat sebagai pengawas

madrasah, bukan pengawas PAI.

F. Percyatatan Peserta

Diajukan oleh kantor \X/ilayah I(ementerian Agama Provinsi setempat. Tiap-tiap I(anwil
I(ementenan Agama Provrnsi dapat mengajukan calon peserta maksimal 9 (sembilan) orang y^ng

terdiri dalr 1, (satu) orang untuk guru jenjang RA/BA/TA, MI, MTs, dan MA dan 1 (satu) orang
untuk kepala jenjang RA/BA/TA, MI, MTs, MA dan 7 orat's.gPengawas Madrasah.

Mengisi fotmulir sebagaim ana terla*pit;
Menyerahkan dokumen portofoJio (dljilid r^pl, namun bisa dibuka/dtbaca dengan mudah) yang
komponennya meliputi:

^. I(ualifikasiakademik;
b. Pendidikan dan pelatihan y^ng drikuti dalam waktu maksimal 7 (tujuh) tahun terakhir (boleh

foto copy, dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan);
Perencanaan dan pelaksana fl pernbelajarun @rg, guru dan kepala satuan pendidikan);
Rencana I(epengawasan (bug pengawas);
Penilaian dari atas an dan pengawas. Bagi guru dan I(ep ala sat,nn pendidikan penilaian oleh

Pengawas;
f. Prestasi akademik berupa lomba karya akademik dan pembimbingan kepada teman

sejawatf siswa y^ng dipetoleh maksimal 7 (tujuh) tahun terakhir;
g. I{arya pengembangan profesi maksimal 7 (tujuh) tahun terakhir;
h. I(eikutsertaan dalam forum ilmrah y^ng diperoleh selama 7 (tujuh) tahun tetakhir @oleh foto

cop|, dilegalis asi pimpinan unit kerja y ang betsangkutan) i
i. Pengaiaman organisasi di bidang penciidikano sosial ataukeagamaan;

1. Penghargazn y^ngrelevan dengan bidang pendidikan.
4. Menyerahkan karya rulis ilmiah berbentuk laporan atzu prEect report, dengan ketentuan:

^. Isinya berupa p^para;n tentang (1) program f keglatan pengemb 
^rLgarr 

bakat, potensi dan
prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat y^ng telah/sedang dilaksanakan (unruk
peserta kategoti guru)i Q) program f kegratan pengemb 

^ngan 
satuan pendidikan y^ng

telah/sedang dilaksanakan (untuk kategori kepala satuan pendidikan); dan (3) programfkegratan
pengemb angafi profesionalisme guru atau kepala satuan pendidikan yang telahf sedang
dilaksanakan (untuk pes erta kategori p engawas) .

b. Jumlah halaman mak'simal 10-15 halaman ftertas ukuran A4; spasi 1,5; font Arial/Trmes New
Roman ukuran 1,2 pornts; tidak termasuk foto atau graf;/r.yang menjadi lampiran).
Menggunakan kata tulis dan notasi ilmiah buku/standa4
I{arya sendiri @ukan bikinan orzng lan/plag;at) dan bersifat individual meskipun
program f kegratan pengemb 

^ngan 
yang dilakukan merupakankerja kelompok;

Ditulis$ ecar^ khusus untuk keperluan I(ompetisi guru, kepala ataw pengawas RA/Madrasah
tahun 201,3; bukan merupakan skripsi/tesis/disertasi atau sadurannya; dan belum pernah
drpublikasikan.
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Memiliki kemampuan berbabasaArab atau Inggris secara aktif (diutamakan).

Mempunyai beban ke{a sekurang-kutangnya 24 iam tatap muha per minggu atau ekuivalen.

Semua dokumen diiilid dengan cover :

a. Guru : $7arna Biru
b. Kepala Madrasah : \Vama Kuning
c. Pengawas : \Vama Hiiau

G. Kriteda Penilaian

1. Penetapan pemenang dilalnrkao melalui penilaian terha&p dokumen portofolio, karya tulis,

presentasi dan wawancata.
2. Aspek yaag dinilai meliputi: (1) dokumen portofolio, Q) kzryr, tulis, (3) ptesentasi dan wawancata

tentang penguasaan, pemahaman dan wawasan tentang pengembangan bakat, potensi dan ptestasi

peseta didik atau pengembangan masyatakat @agr guru) , pengembaogar satuan pendidikan @agi
kepala M/Ma&asah), atau pengembangan ptofesionalisme grru atau kepala satuafl pendidikan

@agi pengwas), dan (4) kemampuan betbahasa asing (Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggtis)'
3. Penilaian potofoto menggunakan kriteria dan pedoman peoilaian sebagaimana ditetapkan dalam

pedoman penilaian l(ompetisi Guru, I(epala Madmsah dan Pengawas Berprestasi tahun 2013.

4. Penilaiao karya tuiis dilakukan tethadap aspek: (1) isi (sepeti akuasi data, kebenaran konsep,

aktualitas, solusi, dan dampak (rasil); Q) petrytiian (sepeni sistematika/logika, pendekatan dan

penggunaafl bahasa/kompetisi kata/kaiimat); dan (3) teferensr (sepeti ragam sumbet dan tahun
publikasi).

5. Penilaian presentasi dilakukan 
^nt^t^ 

l^in tethad'p aspek: keielasan dafl ketuntasan, sistematika,

media yang digunaka"n, dan penggunaan waktu, Dalam ptesentasi .lilqkukan pula penilaian

tethadap kemampuan betbahasa Arab/Inggds.

H. Mekanisme Pelaksanaan

I(antor \X/ilayah l{ementenan Agama Provinsi mengajukan peserta dad ptovinsi setempat dengan

mengirimkan 2 (dua) eksemplar dokumen keikutsertaan l(ompetisi, yang tetdiri dan : (a) fotmulir
yang sudah diisi lengk^p, (b) rekomendasi atau pengaiuan sebagai peseta dari I(antor \X/ilayah

I(ementerian Agama Provinsi setempat, G) dokumen portofolio, dan (d) karya tulis ilmiah,
disertai lampiran yangberupa foto atau gtafik (ika ada).

Nama-nama peserta y^ng diajukan beserta dokumen kelengkaparrnya mohon telah diterima oleh
Panitia paling lambat tanggal 9 September 2013 jam 17.00 \7IB di alamzt :

PANITIA KOMPETISI
GURU, KEPALA DAN PENGAWAS RA/MADRASAH BERPRESTASI TAHTiN 2OI3

Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
' Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia

Lantai VII Ruang C-704
Jalan Lapangan Banteng Barat3-4

Jakarta Pusat
Telepon/Tax : 021-3507 479

Email : madrasahketen ag an@yahoo.com

I(ompetisi dilakukan melalui 3 (tigr) tahap penilaian , (r) tahap petta;m^ merupakan penilaian
terhadap dokumen portofolio dan karya tulis, @) tahap kedua merupakan tahapan verifikasi dan
ldarifikasi,4an (c) tahap ketiga merupak^ngrandfnalyang terdiri dari penil^ratterhadap presentasi
karya tuliJdan wawancata. Penilatan tahap pertama dilakukan terhadap dokumen seluruh peserta

yang diajukan oleh I(anwil I(ementerian Provinsi. Penilaian tahap kedua dilakukan tethadap
sejumlah peserta yang perlu dilakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap dolrumen yang

diserahk^nnya (sesuai kebutuhan). Sedang penilaian tahap ketiga dilakukan terhadap 45 (empat
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I.

puluh li*u) peserta terbaik hasil penilaian tahap pefiama dan kedu a dan aL<an diundang ke Jakatta
untuk mengil<u A grand firua|.

4. penilaian dilakukan secarr- objektif dan independen oleh tim penilat yang dibentuk oleh Ditektorat

Jenderal 
pend.idikan Islam, I(ementerian Agama. Hasil penilaian dan I{ompetisi bersifat ftnal.

5. pemenang pertama, kedua, ketiga serta harapan satu dan dua untuk tiap-tiap kategort akan diberi

penghargrun ot.h Menteri Agama, berupa sertifikat dan dana pembin^ n yang diterimakan pada

acara puncak kegiatan Apresirsi Pendidikan Islam (APD Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

I{ementenan Agama di Jakarta.

Waktu Pelaksatraarr

I(ompetisi guru madrasah berprestasi ini drlakukan melalui proses yang dimulai bulan Agustus

ZOl3 dan berakhir pada bulan- Januan 2AM. Batas aldrir penerimaan daftar narna peserta I(ompetisi

beserta dokumenn),a paling lambat tanggal 9 September 201,3 pukul 17.00 !7I8. Penilaian tahap

pertama dilaksanakan pad u t^nggul 1,6-19 Septemb er 2013. Verifikasi dan klarifikasi melalui visitasi
^diloLrrrrkan 

pad1' tanggal 29-31. Oktober 201.3. Sedang tahap grand final diaksanakan pada minggu

kedua bulan Desembeilahrrr, 2013. Penyerahan pengh^rgaan dilakukan di Jakarta pada acara puncak

kegiatan Apresiasi Pendidikan Islam (APD Direktorat Jenderal Pendidikan Islam l(ementerian

Agama.

Penutup

peningkatan rnuru pendrdikan pada Raudlatul/Bustanul/Tarbiyatul Athfal dan Madrasah pedu

dilakukan secara terus menerus melalui berbagai program dan kegiatafl, termasuk melalui peningkatan

kualitas guru sebagai salah satu pelaku utama pendidikan. Peningkatan kualifikasi akademik,

peningkaLn kornp"t"nsi melalui sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian berbagai

iobsidi dan runiangan telah dilakukan. I(ompetrsi guru, kepala dan pengawas RA/Madrasah

berprestasi ini diharzpk an dapat melengk apt dan mendukung betba gar upaya peningkatan kualitas

y^ng telah dilaksana akan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah tersebut. I(epada semua pihak kami

sumpaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan, partisipasi dan kontribusinya dalam

penyelen ggara;an kegiatan ini.

)
n Madrasah,

. Nur ICrolis Setiawan, M.A.
031005

).

t

.H.
x10199



FORMULIR KOMPETISI PENGASI/AS RA/B A/TA/MADRASAH BERPRESTASI 2013

PROPINSI
KABUPATEN/KOTA

1. Nama lengkap

2. Gelar akademik

3. Tempat, tgl lahir

4. NIP
5. Jenis kelamin

6. Sertifikasi guru

7. Pangkat/ Golongan

8. TMT sebagai guru

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :

I(epala l(andepag l{ab / I{ota

9. TMT sbg I(epala RA/BA /TL/Madrasah:
10. TMT sebagai Pengawas

1L. Alamat kantor

I{abupaten/ I{ota
Provinsi

Telepon/HP
Email

15. Pendidikan setelah SMTA

D-2
D-3/Sarjana Muda

S-'I /Sarjana Lengkap

s-2

s-3

16. Penghatgaanyarlgpernah diraih :.............

(tingkat kabupaten /provinsi / nasional) :.............. ..

17. Bahasa asing yang dikuasai

secara aktif

Yang bettanda Angaa di bawah iai bertanggung /awab secata hukum tethadap kebeaatan data yang
t"oiotu , dan miayatalan dengan.sebeaamya bahwa katya tulis yaag disenhlea aerupakan lanya sendiri'
bukan plagiat

:::::::: 
n:t't*,,

*) Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"



FORMULIR KOMPE,TISI KEPAIA RA/ B A / T A /MADRASAH BERPRESTASI 201,3

PROPINSI

!1\BUPATEN/KOTA
1. Nama lengkap

2. Gelar akademik

3. Tempat, tgl lahir

4. Jenis kelamin

5. NIP (bagi PNS)

6. Sertifikasi guru

7. Pangkat/ Golongan (bagr PNS)

8. TMT sebagai guru

9. TMT sbg I{epala RA/BA/'fAlMadrasah
10. TMT PNS (Sesuai SK, bagt PNS)

11. Diklat Peningkatan Kompeteasi

I(epala lvladrasah

12. Pengalaman meniabat Ka lv{adrasah

13. Nama RA/BA/TA /Nladrasah

1 4. Alamat RA/BAlTAlIv{adrasah
I(elurahan /Jalan
I(ecamatan

Kabupaten /I{otz
Provinsi

Telepon/faksimili

15. N{ata pelajaranx)

1 6. JTM Nlengaiar / pekan

17. '\lamat rumah (sesuai KTP)

I(elurahan /Jalan
I{ecamatan

I(abupaten / Kota
Provinsi

Telepon/HP

Email

18. PengemabaLngan Madrasah Yg Dilakukan

Selama menjabat l{epala Madrasah

19. Pendidikan setelah SMTA

D-2
D-3/Sa\ana Muda

S-1/Sariana Lengkap

s-2

s-3

20. Pengh^rga n yang pernah diraih

E Belum E Sudah; t1l/bln/thn lulus : .............'..

Madrasah .. Tahun

Madrasah .. Tahun

Madrasah .. Tahun

Jurusan

Jurusan

Jurusan

Jurusan

Jurusan

........ Tahun lulus

........ Tahun lulus

,........ Tahun lulus

(tingkat kabupaten /provrnsi/nasional) :......
21..Bahasr asing yang dikuasai

secara aktif
Ya g beriatdd rargal di bawah hi betatgwgiawab acaa h,akau t6lhada? klbe aral dara)angteftdn*tz, daa tzca1atakan dngat obarungn

bahta karya tulbyxg ditera)kaa zav?akar kaya a ii, btAan plagiat

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi : Kepala RA/BA/TA/Ma&asah [Pesetta]

Kasi Mapenda Kab/Kota

-i*.

;j il;i;;;;;;;;;;E*;*;;,.g a,;,,Lan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika s"#il;,."u,,;;;'c; K;il;;



FORMULIR KOMPETISI GURU RA/ BA/TAIMADRASAH BERPRESTASI 2OL3

PROPINSI
KABUPATEN/KOTA

L. Narna iengkap

2. Gelar akademik

3. Tempat, tgl lahir

4. Jenis kelamin

5. NiP (brg PNS)

6. Serrifikasi guru

7. Pangkat/ Goiongan (bagi PNS)

8. TMT sebagai guru

9. TMT mengajar di RA/Madrasah

10. TMT PNS (Sesuai SI! bagi PNS)

11. TMT Golongan (brtr PNS)

12. Nama P1/BA/TA/Madrasah
13. Alamat RA/BA /TA/Madrasah

I(elurahan/Jalan

I(ecamatan

I(abupatenf l{ota

Provinsi
Telepon/faksimili

1.4, Mata pelajaran*)

15. Tugas tambahanxx)

16. Total beban kerja STl\Q/pekan
1.7. Alamat rumah (sesuai KTP)

I(elurahan/Jalan

I(ecamatan

I(abupaten/ I{ota
Provinsi

Telepon/HP
Email

18. Pendidikan setelah SMTA
D-2
D-3/Sarjana Muda

S-1,/Satiana Lengkap

s-2

s-3

1 9. Pengh argaan y^ngpernah ditaih
(tingkat kab. / ptov. / nasional)

2}.Bahasa asing y^ng dikuasai

secara aktif

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :

I(epala RA/Madrasah

Guru/Peserta

Yatg berta a tatgan di bawab ini bertatggurgjawab ucara huk*n terhadE kebmarat datalang tercadun, dat netlalakan &tgat
xberunla babu'a karya tahjang dinrabka4 nenpakan kntla sendin, bukat plagiat.

........i.........,.....
*) Diisi nama mata pelajatan yang diajarkan, bisa disebutlan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"
*) Diisi dengan : "Kepala RA/Madrasah", 'qWakil Kepala', " Kepala Petpustakaan", "Kepala Laboratotium", 'qWali

Kelas", atau lainnya yang sesuai


