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KEMENTERIAN AGAMA 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR 

Jl. Raya Juanda II, Sidoarjo, Telp/Fax : 031-8686019  

Sidoarjo 

 

TATA CARA VERIFIKASI USULAN CALON PESERTA SERTIFIKASI 

DARI DATA HASIL PENDATAAN PTK DENGAN FORMULIR DIGITAL 

 

A. Petunjuk Administrasi 

1. Bagi guru yang belum terdaftar dalam sisa longlist 2012  administrasi yang 

harus dilampirkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota adalah sbb: 

a. File Formulir Digital Pendataan PTK yang sudah terisi lengkap (dikoordinir sesuai 

dengan Petunjuk Pengisian Formulir Digital dan Mekanisme Pendataan PTK di 

Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012) dengan mata 

pelajaran sertifikasi diambil dari mata pelajaran utama yang diampu; 

b. Formulir A.1 yang telah diisi secara benar, lengkap, akurat, dan jelas sesuai Pedoman; 

c. Copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru PNS pertama kali dan SK 

Pengangkatan sebagai guru PNS terakhir (bagi PNS); 

d. Copy Surat Keputusan (SK) sebagai Guru Tetap Pertama kali dan SK sebagai Guru Tetap 

Terakhir (bagi Non-PNS); 

e. Copy SK sebagai Guru Tetap Non-PNS dan SK sebagai PNS (bagi guru PNS  

yang sudah memiliki pengalaman menjadi guru sebelum diangkat sebagai  

PNS); 

f. Print out NUPTK resmi (Kankemenag wajib melakukan verifikasi tentang 

keabsahan NUPTK  agar guru yang curang dapat terverifikasi dengan benar); 

g. Surat penugasan mengajar; 

h. copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang; 

 

2. Bagi guru yang terdaftar dalam sisa longlist 2012 dan ada data yang perlu 

direvisi maka administrasi yang harus dilampirkan kepada Kantor Kementerian Agama 

Kab./Kota adalah sbb: 

a. File Formulir Digital Pendataan PTK yang sudah terisi lengkap (dikoordinir sesuai 

dengan Petunjuk Pengisian Formulir Digital dan Mekanisme Pendataan PTK di 

Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012) dengan mata 

pelajaran sertifikasi diambil dari mata pelajaran utama yang diampu;; 

b. Formulir A.2 yang telah diisi secara benar, lengkap, akurat, dan jelas sesuai Pedoman 

c. Dokumen pendukung kebutuhan revisi. Misalnya, sebelumnya  Ahmad  tercatat  

sebagai  guru  di  MTs.  Al-Bayan,  Bogor sekarang pindah menjadi guru di MA Al 

Qalam, Tangerang Selatan, maka  dokumen  yang  disertakan  Ahmad  cukup  foto  

copy  Surat  Keputusan sebagai guru tetap di tempat yang baru. 

 

3. Bagi guru yang terdaftar dalam sisa longlist 2012 dan datanya tetap maka 

administrasi yang harus dilampirkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota 

berupa File Formulir Digital Pendataan PTK yang sudah terisi lengkap (dikoordinir sesuai 

dengan Petunjuk Pengisian Formulir Digital dan Mekanisme Pendataan PTK di 
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Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012) dengan mata 

pelajaran sertifikasi diambil dari mata pelajaran utama yang diampu; 

 

4. Waktu pendaftaran dan penyerahan administrasi ke Kantor Kementerian Agama 

Kab./Kota dilaksanakan sesuai dengan kabijakan masing-masing Kantor Kementerian 

Agama Kab./Kota dengan memperhatikan jadwal pengiriman data ke Kanwil 

Kamenterian Agama Prov. Jawa Timur; 

 

5. Berkas pendukung tidak perlu disertakan kepada Kanwil Kamenterian Agama Prov. 

Jawa Timur;  

 

6. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota harus mengumumkan daftar  

calon peserta yang sudah diverifikasi sebelum menyerahkannya ke Kanwil Kemenag 

Provinsi, untuk memastikan tidak ada guru RA/Madrasah yang tertinggal dan tidak ada 

data yang salah/keliru.  

 

B. Petunjuk Teknis Verifikasi 

1. Data hasil pendataan PTK dengan formulir digital yang sudah terbaca dalam aplikasi 

pembaca formulir digital dihimpun dalam satu sheet meliputi semua guru dalam 1 (satu) 

kabupaten/kota baik yang Lulus Sertifikasi, Sedang Sertifikasi (Proses PLPG) , dan Belum 

Sertifikasi (kolom nomor 60). 

 

2. Tambahkan dua kolom pada kolom terakhir dengan nama kolom “Jenis Calon Peserta 

Sertifikasi” (kolom nomor 127), kolom “Kelayakan Calon Peserta Sertifikasi” (kolom 

nomor 128) dan kolom  “Verifikasi Mapel Calon Peserta Sertifikasi” (kolom nomor 129) 

seperti dicontohkan pada gambar berikut 

 
 

3. Lakukan sorting secara ascending tarhadap kolom nomor 60 kemudian filter dengan 

memilih “Belum Sertifikasi”, sehingga status sertifikasi guru terkelompokkan dan hanya 

tampil guru yang belum sertifikasi seperti dicontohkan pada gambar berikut 

http://mapendajatim.files.wordpress.com/2012/09/petunjuk-pengisian-formulir-digital-dan-mekanisme-pendataan-ptk-di-lingkungan-kementerian-agama-provinsi-jawa-timur-tahun-20121.pdf


3 
 

 
 

4. Selanjutnya lakukan pengecekan secara manual dan ataupun secara otomatis terhadap 

data pada nomor 3 di atas dengan data sisa longlist 2012 yang diterbitkan oleh 

Kemenag R.I. Pengecekan secara manual dapat dilakukan dengan cara melakukan 

perbandingan antara kedua data, sedangkan pengecekan secara otomatis dapat 

dilakukan dengan menggunakan fasilitas formula VLookup di MS Excel pada kedua data 

dengan NUPTK sebagai lookup_value. Untuk  pengecekan secara otomatis langkah-

langkah yang harus diperhatikan adalah sbg: 

a. Lakukan VLookup pada data nomor 3 diatas terhadap data sisa longlist 2012 

sehingga : 

- jika didapat nilai “#N/A”  maka terdapat kemungkinan bahwa guru dengan nilai  

“#N/A” tersebut adalah calon peserta baru atau datanya ada dalam sisa 

longlist 2012 namun NUPTK  dalam sisa longlist tersebut masih salah, 

- namun jika tidak didapat nilai “#N/A” maka dipastikan guru tersebut ada 

didalam sisa longlist 2012 sehingga isi kolom “Jenis Calon Peserta Sertifikasi” 

(kolom nomor 127) dengan nilai “Data Longlist” untuk masing-masing guru 

tersebut. 

b. Lakukan VLookup pada data sisa longlist 2012 terhadap data data nomor 3 

diatas (kebalikan pada proses huruf (a) diatas) sehingga: 

-  jika didapat nilai “#N/A” maka guru dengan nilai “#N/A” tersebut harus dicek 

secara manual apakah sudah masuk dalam data nomor 3 diatas, 

-  jika  pengecekan secara manual ditemukan pada data nomor 3 maka isi kolom 

“Jenis Calon Peserta Sertifikasi” (kolom nomor 127) dengan nilai “Data 

Longlist” untuk masing-masing guru tersebut namun jika tidak ditemukan pada 

data nomor 3 diatas maka guru yang tidak ada datanya tersebut harus 

dikonfirmasi bahwa ybs belum mengisi dan menyerahkan data formulir digital.  

c. Jika seluruh data sisa longlist 2012 sudah masuk semua ke dalam data nomor 3 

diatas dan kolom “Jenis Calon Peserta Sertifikasi” (kolom nomor 127) terisi dengan 

nilai “Data Longlist” maka isikan “Data Baru” untuk data pada kolom 127 yang 

masih kosong. Dengan dimikian Kab/Kota sudah memiliki pengelompokan data 

baru dan data longlist pada aplikasi pembaca formulir digital. 
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5. Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap validitas data guru dengan 

tata cara sebagai berikut: 

I. Guru yang berijazah minimal S-1/D-IV  

a. Bersihkan semua filtering, selanjutnya lakukan filtering pada data hasil 

pembacaan formulir digital kolom 51 (Tahun Keluar S1) dengan menghilangkan 

tanda cek pada pilihan  “(Blanks)” seperti gambar dibawah ini untuk 

mendapatkan data guru yang sudah lulus S1. 

 
 

b. Kemudian lakukan filtering pada kolom nomor 70 (TMT Pertama GT) untuk 

mendapatkan guru sudah bertugas sebagai guru tetap minimal sejak 29 

Desember 2005 dengan nilai filter “is before”  “ 30/12/2005” seperti contoh 

gambar berikut:  
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c. Hasil filtering pada huruf b diatas merupakan guru S1 yang layak sertifikasi 

sehingga isikan nilai “Layak” pada kolom 128 (Kelayakan Calon Peserta 

Sertifikasi) untuk masing-masing guru yang tampil dalam data tersebut. 

 

II. Guru yang berijazah SLTA/Diploma atau Non S1 

a. Bersihkan semua filtering, selanjutnya Lakukan filtering pada data hasil 

pembacaan formulir digital kolom 51 (Tahun Keluar S1) dengan hanya memilih 

tanda cek pada pilihan  “(Blanks)” seperti gambar dibawah ini untuk 

mendapatkan data guru yang belum lulus S1 

 
b. Kemudian lakukan filtering pada kolom nomor 83 (Golongan Terakhir) untuk 

mendapatkan guru PNS yang Non S1 yang sudah memiliki pangkat 

IV/A atau yang lebih tinggi seperti gambar berikut, dan pada data yang 

tampil isikan nilai “Layak” pada kolom kolom 128 (Kelayakan Calon Peserta 

Sertifikasi). 
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c. Lakukan filtering pada kolom nomor 83 (Golongan Terakhir) untuk 

mendapatkan guru Non S1 yang belum memiliki pangkat IV/A 

(kebalikan proses huruf b diatas) seperti contoh berikut 

 
d. Kemudian lakukan filtering pada kolom nomor 5 (Tanggal Lahir) untuk 

mendapatkan guru yang berusia minimal 50 tahun pada 1 Januari 2013, namun 

terlebih dahulu format tanggal harus disesuaikan dengan menggunakan formula 

date(year(..);month(…);day(..))  sehingga tanggal lahir menjadi standard 

dan dapat difilter. Filtering menggunakan Date Filter - > Custom Filter sesuai 

dicontohkan pada gambar berikut 

 
Pada Custom AutoFilter pilih “is before or equal to” dan masukkan nilai tanggal 

“01/01/1963” maka akan muncul guru yang berusia minimal 50 tahun pada 1 

Januari 2013. 

e. Langkah selanjutnya adalah melakukan filter pada kolom nomor 70 (TMT 

Pertama GT) untuk mendapatkan guru yang sudah menjadi guru tetap minimal 

20 tahun pada 1 Januari 2013 dengan menggunakan Date Filter -> Custom 

Filter sesuai dicontohkan pada gambar berikut 
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Pada Custom AutoFilter pilih “is before or equal to” dan masukkan nilai tanggal 

“01/01/1983” maka akan muncul guru yang sudah menjadi guru minimal 20 

tahun pada 1 Januari 2013 

f. Dari hasil filtering yang didapat pada proses huruf c – e diatas maka akan tampil 

guru yang berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun 

sehingga pada kolom 128 (Kelayakan Calon Peserta Sertifikasi) isikan nilai 

“Layak”. 

6. Bersihkan semua Filter kecuali kolom nomor 60 (Status Sertifikasi) untuk memilih 

“Belum Sertifikasi”, selanjutnya verifikasi mata pelajaran sesuai Pedoman 

Pemutakhiran Data Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah pada huruf D. Daftar Nama 

dan Kode Mata Pelajaran (halaman 5). Verifikasi mata pelajaran dilakukan seperti 

contoh berikut: 

a. Lakukan Filtering pada kolom nomor 96 (Jenjang Tempat Tugas) untuk memilih 

salah satu jenjang (misal “MI”) untuk guru MI maka  mata pelajaran yang diampu 

harus sesuai yang tercantum dalam pedoman.  

b. Jika mata pelajaran sudah sesuai maka isikan pada kolom nomor 129 (“Verifikasi 

Mapel Calon Peserta Sertifikasi”) dengan nilai “Sesuai”, namun jika tidak sesuai 

jenjangnya isikan nilai “Tidak Sesuai” dan perlu dikoordinasikan dengan guru yang 

bersangkutan. 

c. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing jenjang yang lain. 

7. Bersihkan semua filter kemudian cek apakah pada NUPTK pada data hasil pembacaan 

formulir digital terdapat duplikasi. Pengecekan ini dilakukan dengan cara pilih dan blok 

pada kolom G kemudian pilih ribbon Conditional Formating - > Highlight Cell 

Rules -> Duplicate Values seperti diilustrasikan pada gambar berikut 



8 
 

 
Selanjutnya akan muncul form Duplicate Values kemudian tekan OK maka pada 

kolom G jika ada NUPTK yang dobel maka akan otomatis terdeteksi. Jika ditemukan 

NUPTK dobel kemungkinan ada guru yang curang dalam menggunakan NUPTK 

orang lain sehingga guru yang bersangkutan harus diperingatkan.  

8. Hasil verifikasi akhir dari Kankemenag Kab./Kota selanjutnya diumumkan melalaui papan 

pengumuman di masing-masing Kankemenag Kab./Kota ataupun melalui website yang 

selanjutnya dikirimkan melalui email bidangmapenda.jatim@gmail.com paling lambat 

tanggal 3 Desember 2012. 

 

Tata cara verifikasi usulan calon peserta sertifikasi dari data hasil pendataan PTK dengan 

formulir digital ini disusun untuk dijadikan acuan bagi semua pihak di lingkungan 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, terutama bagi guru dan pengelola kelompok 

kerja sertifikasi, dengan harapan efektifitas dan kualitas pelaksanaan sertifikasi dapat 

meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sertifikasi dapat benar-benar menjadi 

strategi yang andal untuk peningkatan mutu pendidikan pada RA/Madrasah melalui 

peningkatan kualitas pendidiknya 

 

 

 

  a.n. K e p a l a 

  Kepala Bidang Mapenda 

 

 

 

 

 Drs. Mahfudh Shodar, M.Ag 

 NIP. 19620130 198703 1 014 
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