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1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Kepala Raudlatul Athfal/Madrasah
Seluruh Indonesia

Dengan hormat, disampaikan bahwa Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia akan menyelenggarakan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
apresiasi dan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan yang secara terus-
menerus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kinerja dan prestasi yang
memberi dampak positif untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang
RA/Madrasah.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi kelancaran kegiatan, mohon Saudara dapat
menyampaikan dan/atau memberitahukan kepada satuan kerja masing-masing agar
dapat ikut berpartisipasi. Bersama surat ini, kami lampirkan Petunjuk Teknis
penyelenggaran kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah

^

Muhammad Zain
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  

NOMOR  5253  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS  
ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi 

penghargaan dan motivasi dalam pengembangan mutu 
guru dan tenaga kependidikan pada madrasah perlu 

dilaksanakan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah Tahun 2022; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Anugerah Guru dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022 yang 
tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, 

perlu Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga 
Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga 
Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6735); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas 
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah; 

  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Madrasah; 

  11. Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 
Negara/Lembaga; 

  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 
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67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada 
Kementerian Agama; 

  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 

  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang 

Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah; 
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru; 
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama; 
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian 

Agama; 

MEMUTUSKAN 

Menetapka : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH GURU DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan 
Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 

Anggaran 2022. 
KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal 19 September 2022 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PENDIDIKAN ISLAM, 

 
 

ttd 
 
 

MUHAMMAD ALI RAMDHANI 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

NOMOR  5253  TAHUN 2022 

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH GURU DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 

PETUNJUK TEKNIS 
ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang 
merupakan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi 

persaingan global. Pendidikan yang bermutu memberikan sumbangsih 
penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.   

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik 
lembaga profesi, dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya. 
Menurut banyak riset tentang faktor utama prestasi dan keberhasilan 

pendidikan, guru menjadi variabel utama yang mempengaruhi prestasi dan 
keberhasilan pendidikan. Dengan peran guru dan tenaga kependidikan 
madrasah yang strategis, berdedikasi dan berprestasi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, maka sudah sepantasnyalah guru, kepala, pengawas 
pada RA/madrasah, laboran dan pustakawan diberikan penghargaan yang 

layak melalui Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. 
Pemberian anugerah/apresiasi, perlu dilakukan secara akuntabel, 

ketat, transparan dan terukur dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku, sehingga memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi 
para guru, kepala, pengawas pada RA/madrasah, laboran dan pustakawan 
untuk meningkatkan tugas-tugas profesinya, pada akhirnya mampu 

menjawab tantangan era global dengan berbasis keunggulan. 
Penyelenggaraan pendidikan di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah, 

Guru dan tenaga kependidikan memiliki perananan yang sangat penting 
dan strategis. Yakni dengan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai 
pemimpin, motivator dan supervisor serta mitra kerja dalam menentukan 

pengembangan mutu pendidikan dan SDM, maka diperlukan adanya 
pembinaan yang efektif.  

Guru dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen tinggi, kinerja 
yang bagus, prestasi dan inovasi untuk kemajuan RA dan Madrasah, 
selayaknyalah memperoleh pengakuan dan anugerah/apresiasi dari semua 

pihak terkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi pembina dan 
pengguna. Hal ini penting agar semangat kerja, kreativitas, dedikasi dan 
komitmen serta kinerja mereka dapat terus terpelihara dan meningkat dari 

waktu ke waktu. 
Selanjutnya, agar penyelenggaran Anugerah Guru dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara 
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tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu diatur 

dengan Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah Tahun Anggaran 2022. 

 

B. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 
Tahun Anggaran 2022. 

2. Tujuan 
Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyelenggaraan Anugerah Guru 
dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022 

dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 

 
C. Asas 

Asas pelaksanaan kegiatan yaitu kepastian bentuk, kejelasan tujuan, 
kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran. 

Adapun asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas 
perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan 
yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas 

kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak 
menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, 
dan asas pelayanan yang baik. 

 
D. Ruang  Lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri dari Pendahuluan, Kriteria 
dan ketentuan Peserta, Penilaian, Pemenang, Pelaksanaan, dan Penutup. 

 

E. Pengertian Umum 
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah berupa 
kegiatan dalam rangka memberikan apresiasi, penghargaan dan 
motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan SDM melalui penganugerahan 
GTK Madrasah Berprestasi, Inspiratif, Inovatif, dan Berdedikatif. 

2. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Berprestasi adalah 

guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja dan kompetensi 
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang melampaui 

standar nasional, meliputi guru RA/Madrasah, kepala RA/Madrasah, 
pengawas sekolah pada madrasah (bukan pegawai sekolah pada PAI), 
laboran dan pustakawan. 

3. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Inspiratif adalah guru 
dan tenaga kependidikan yang bisa memberikan pembelajaran secara 

kreatif, inovatif, dan tentunya menyenangkan sehingga menciptakan 
siswa yang aktif dalam kelas. Tidak hanya menjadi teladan, GTK 
inspiratif juga harus bisa membuka wawasan murid dan sekitarnya, 
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sehingga rasa ingin tahu selalu berkembang dan terjadi perubahan 
bagi diri siswa ke arah yang lebih baik. 

4. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Inovatif adalah guru 
dan tenaga kependidikan madrasah yang mampu membuat perubahan 
demi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan 

menggunakan berbagai model, media, maupun metode lainnya yang 
berbeda. 

5. Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang memiliki dedikasi 

mengajar yang sangat tinggi diantaranya mengajar di daerah konflik, 
perbatasan negara, jarak tempuh yang sangat jauh dan berbahaya, 

mengajar dengan banyak keterbatasan (fisik/sarana prasarana) 
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan 
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan. 
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
8. Pengawas Sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan 

pengawas bukan diperoleh secara otomatis tetapi suatu jenjang setelah 
seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan 

memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. 
9. Laboran adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium 

dan membantu proses belajar mengajar peserta didik. 

10. Pustakawan madrasah adalah orang yang bertugas menyelenggarakan 
dengan mengelola dan menjalankan fungsi perpustakaan madrasah 
sesuai aspek dan kaidah yang berlaku sehingga perpustakaan 

madrasah dapat berfungsi dengan baik. 
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di 

bidang agama. 
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unsur pelaksana pada 

Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam. 

14. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah unit kerja 

pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, 
bimbingan teknis, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan 

pengawasan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi 
guru dan tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut 

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di 
tingkat Provinsi. 

16. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian 
Agama di tingkat Kabupaten/Kota. 
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17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri 
Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 

Kementerian Agama. 
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang  memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada 
Kementerian Agama. 

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau  tindakan  yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas beban APBN. 
20. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA 

untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara 

dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/ 
Lembaga.  
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BAB II 
KRITERIA DAN KETENTUAN PESERTA 

 
A. Kriteria/Persyaratan Peserta 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru, kepala madrasah, pengawas 
sekolah pada madrasah (bukan pengawas PAI pada sekolah), 
pustakawan dan laboran; 

3. Berstatus PNS dan/atau Bukan PNS; 
4. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D-IV bagi 

guru, kepala madrasah, pengawas sekolah pada madrasah (bukan 
pengawas PAI pada sekolah) sedangkan bagi laboran dan pustakawan 
sekurang-kurangnya D-III; 

5. Telah melaksanakan tugas sebagai guru, kepala madrasah, pengawas 
sekolah pada madrasah (bukan pengawas PAI pada sekolah), 
pustakawan dan laboran sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 

6. Belum pernah terpilih dan/atau mendapatkan penghargaan/anugerah 
peringkat 1 sampai 3 pada gelaran GTK Madrasah Berprestasi, 

Inspiratif, Inovatif dan Berdedikatif; 
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas. 

 

B. Kategori peserta 
1. GTK Madrasah Berprestasi 

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Berprestasi 
adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja dan 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang 

melampaui standar nasional, meliputi guru RA/Madrasah, kepala 
RA/Madrasah, pengawas sekolah pada madrasah (bukan pegawai 
sekolah pada PAI), laboran dan pustakawan. 

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan maksimal dalam 3 (tiga) 
tahun terakhir periode September 2019-September 2022 

(dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan), meliputi: 
1) Tingkat Regional/Daerah 
2) Tingkat Nasional 

3) Tingkat Internasional 
b. Keikutsertaan dalam forum ilmiah maksimal dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir periode September 2019-September 2022 (dilegalisasi 
pimpinan unit kerja yang bersangkutan), meliputi: 
1) Tingkat Regional/Daerah 

2) Tingkat Nasional 
3) Tingkat Internasional 

c. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan maksimal 

dalam 3 (lima) tahun terakhir periode September 2019-September 
2022, meliputi: 

1) Tingkat Regional/Daerah 
2) Tingkat Nasional 
3) Tingkat Internasional 

2. GTK Madrasah Inspiratif 
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Inspiratif adalah 

guru dan tenaga kependidikan yang bisa memberikan pembelajaran 
secara kreatif, inovatif, dan tentunya menyenangkan sehingga 
menciptakan siswa yang aktif dalam kelas. Tidak hanya menjadi 

teladan, GTK inspiratif juga harus bisa membuka wawasan murid dan 
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sekitarnya, sehingga rasa ingin tahu selalu berkembang dan terjadi 
perubahan bagi diri siswa ke arah yang lebih baik, meliputi: 

a. Memiliki karya buku terbanyak (yang relevan dengan bidang 
pendidikan masing-masing); 

b. Memiliki karya tulis ilmiah terbanyak yang termuat pada jurnal 

nasional (yang relevan dengan bidang pendidikan masing-
masing); 

c. Memiliki karya tulis ilmiah terbanyak yang termuat pada jurnal 

internasional (yang relevan dengan bidang pendidikan masing-
masing); dan 

d. Menghantarkan banyak peserta didik diterima masuk universitas 
luar dan dalam negeri. 

3. GTK Madrasah Inovatif 

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Inovatif adalah 
guru dan tenaga kependidikan madrasah yang mampu membuat 
perubahan demi menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan dengan menggunakan berbagai model, media, maupun 
metode lainnya yang berbeda, meliputi: 

a. Menemukan/menciptakan metode pembelajaran yang inovatif, 
unik, aplikatif, friendly dan mudah digunakan sehingga dapat 

diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh orang lain secara luas. 
(dapat berupa aplikasi maupun game yang dapat digunakan 
melalui Hp ata/dan PC). 

b. Mengajar dengan metode kelas digital. 
c. Memiliki karya/konten yang di upload pada platform digital  

dengan subscriber, viewer dan like terbanyak. 
d. Memiliki unit usaha yang berdampak pada kemandirian 

madrasah. 

e. Mengikuti dan meraih medali pada event internasional (tidak 
terbatas pada bidang pendidikan masing-masing) 

4. GTK Madrasah Berdedikatif 
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang memiliki dedikasi 

mengajar yang sangat tinggi diantaranya mengajar di daerah konflik, 

perbatasan negara, jarak tempuh yang sangat jauh dan berbahaya, 
mengajar dengan banyak keterbatasan (fisik/sarana prasarana), 

meliputi: 
a. Pendidik dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan berbahaya. 
b. Guru dan Tendik yang mengajar pada wilayah 3T dan/atau 

Perbatasan Negara. 
 

C. Ketentuan Umum 

1. Mengisi formulir secara online melalui 
https://bit.ly/anugerahgtkmadrasah2022 

2. Setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 (satu) kategori. 
3. Peserta pendaftar pada tiap kategori dibuktikan dengan surat 

rekomendasi dan/atau Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi. 
4. Peserta pendaftar pada setiap kategori wajib membuat tulisan feature 

yang mendeskripsikan tentang diri-sendiri, kelebihan, keunikan dan 
mengapa layak dipilih menjadi GTK Madrasah Berprestasi, Inspiratif, 
Inovatif dan Berdedikasi. 

5. Karya feature dan/atau KTI yang diajukan tidak pernah 
dipublikasikan dan/atau diperlombakan. 



- 10 - 

 
 

 
D. Ketentuan Khusus 

1. Adapun ketentuan kelengkapan peserta GTK Madrasah Berprestasi 
sebagai berikut: 
a. Scan biodata peserta (terlampir) 

b. Kualifikasi akademik (ijazah) 
c. Pengalaman mengajar atau melakukan supervisi; 
d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (untuk guru dan 

kepala RA/madrasah); 
e. melampirkan scan bukti mengikuti pendidikan dan pelatihan 

maksimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode September 2019-
September 2022 (dilegalisasi pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan), meliputi: 

1) Tingkat Regional/Daerah 
2) Tingkat Nasional 
3) Tingkat Internasional 

f. melampirkan scan bukti keikutsertaan dalam forum ilmiah 
maksimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode September 2019-

September 2022 (dilegalisasi pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan), meliputi: 
1) Tingkat Regional/Daerah 

2) Tingkat Nasional 
3) Tingkat Internasional 

g. melampirkan scan bukti penghargaan yang relevan dengan 
bidang pendidikan maksimal dalam 3 (lima) tahun terakhir 
periode September 2019-September 2022, meliputi: 

1) Tingkat Regional/Daerah 
2) Tingkat Nasional 
3) Tingkat Internasional 

h. Melampirkan SK pengalaman organisasi di bidang pendidikan, 
sosial atau keagamaan, maksimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

periode September 2019-September 2022; 
i. Membuat karya tulis ilmiah berbentuk best practice, laporan 

dan/atau project report, dengan ketentuan isinya berupa tentang 

Program/kegiatan pengembangan satuan pendidikan yang 
telah/sedang dilaksanakan; dan 

j. Menyampaikan karya prestasi unggul laboran prestasi terbaik di 
bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode 
September 2019-September 2022. 

Karya prestasi unggul laboran yang sangat bermanfaat, 
dapat berupa: 

1) Pengembangan kinerja peralatan dan bahan yang ada di 
laboratorium; 

2) Pengembangan metode kerja peralatan yang ada di 

laboratorium; 
3) Pengembangan metode pengujian/kalibrasi dan atau 

produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan 
bahan yang ada di laboratorium; 

4) Pengembangan sistem pengelolaan laboratorium; 

5) Pembuatan karya produk inovatif; 
6) Karya sendiri (bukan karya orang lain/plagiat) dan bersifat 

individual meskipun program/kegiatan pengembangan yang 

dilakukan merupakan kerja kelompok; 
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Karya prestasi unggul pustakawan yang sangat bermanfaat, 
dapat berupa: 

1) Pengembangan kinerja pustakawan dengan bahan yang ada 
tersedia di perpustakaan; 

2) Pengembangan pengelolaan perpustakaan; 

3) Pengembangan sistem katalog di perpustakaan; 
4) Pengembangan koleksi buku di perpustakaan; 
5) Pembuatan karya inovatif; 

6) Karya sendiri (bukan karya orang lain/plagiat) dan bersifat 
individual meskipun program/kegiatan pengembangan yang 

dilakukan merupakan kerja kelompok; 
2. Adapun ketentuan kelengkapan tiap peserta GTK Madrasah Inspiratif 

(keseluruhan dan/atau salah satu) sebagai berikut: 

a. Scan biodata peserta (terlampir) 
b. melampirkan scan cover tiap karya buku dilengkapi dengan 

keterangan judul, nama penulis dan tahun terbit; 

c. melampirkan scan cover tiap karya tulis ilmiah terbanyak yang 
termuat pada jurnal nasional dilengkapi dengan keterangan 

judul, nama penulis dan tahun terbit; 
d. melampirkan scan cover tiap karya tulis ilmiah terbanyak yang 

termuat pada jurnal internasional dilengkapi dengan keterangan 

judul, nama penulis dan tahun terbit; 
e. melampirkan list peserta didik yang diterima pada perguruan 

tinggi luar dan dalam negeri, dengan ketentuan: 
1) diterima pada universitas terbaik di luar negeri minimal 3 

orang. 

2) diterima pada 10 universitas terbaik di Indonesia versi QS 
World University Ranking tahun 2022 minimal 10 orang. 

3) Khusus untuk daerah perbatasan dan 3T (tertinggal, 

terdepan dan terluar) diterima pada universitas terbaik di 
luar negeri minimal 1 orang dan/atau di Indonesia minimal 

5 orang. 
f. melampirkan list peserta didik yang meraih juara/prestasi baik 

pada tingkat internasional maupun nasional. 

1) tingkat internasional minimal 5 orang. 
2) tingkat nasional minimal 15 orang. 

3) khusus untuk daerah perbatasan dan/atau 3T (tertinggal, 
terdepan dan terluar) minimal 1 orang tingkat internasional 
dan/atau 5 orang tingkat nasional. 

3. Adapun ketentuan kelengkapan peserta GTK Madrasah Inovatif 
(keseluruhan dan/atau salah satu) sebagai berikut: 
a. Scan biodata peserta (terlampir) 

b. melampirkan panduan berupa buku panduan dan/atau slide 
presentasi terkait penemuan metode pembelajaran baik aplikasi 

maupun game, dibuktikan dengan: 
1) surat yang menyatakan teruji secara ilmiah; 
2) diunggah di media sosial; dan 

3) dapat diunduh melalui appstore/playstore (aplikasi/game) 
(jika ada). 

c. melampirkan panduan berupa buku panduan dan/atau slide 
presentasi terkait cara mengajar dengan metode kelas digital, 
meliputi: 

1) konektivitas media antara guru dan peserta didik; dan 
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2) menggunakan peralatan teknologi canggih seperti TV 
maupun Handphone 

d. melampirkan link karya/konten yang di upload pada platform 
digital, meliputi: 
1) memiliki subscriber, likes, dan viewer terbanyak; 

2) akun milik sendiri/individu; dan 
3) relevan dengan bidang  pendidikan masing-masing. 

e. melampirkan kegiatan/aktifitas berupa tulisan dan foto terkait 
pengelolaan unit usaha yang berdampak pada kemandirian 
madrasah. 

f. dibuktikan dengan melampirkan sertifikat/piagam penghargaam 
telah mengikuti dan meraih medali pada event internasional (tidak 

terbatas pada bidang pendidikan masing-masing). 
4. Adapun ketentuan kelengkapan tiap peserta GTK Madrasah 

Berdedikatif (keseluruhan dan/atau salah satu) sebagai berikut: 

a. Scan biodata peserta (terlampir) 
b. Pendidik dan tenaga kependidikan dengan jarak tempuh yang 

sangat jauh dan berbahaya, dapat dibuktikan dengan: 
1) jarak tempuh menuju madrasah minimal 15 km; dan 
2) foto kondisi akses jalan masih belum memadai alias 

tanah/bebatuan. 
c. Guru dan Tendik yang mengajar pada wilayah 3T dan/atau 

Perbatasan Negara, dapat dibuktikan dengan: 

1) SK pengangkatan dan/atau pengabdian di madrasah 
minimal 10 tahun; dan 

2) kegiatan/aktivitas yang menunjukkan kontribusi guru 
dalam menumbuhkembangkan praktek baik keagamaan di 
kalangan siswa, guru dan tenaga kependidikan, serta 

masyarakat baik di dalam maupun di luar madrasah 
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BAB III 
PENILAIAN 

 
A. Komponen penilaian  

1. Dokumen portofolio (Pf) dan/atau kelengkapan berkas tiap kategori;  

2. Karya tulis ilmiah (KTI) untuk GTK Madrasah Berprestasi; 
3. Feature untuk GTK Madrasah Berprestasi, Inspiratif, Inovatif dan 

Berdedikatif  

4. Presentasi dan wawancara tentang kelayakayan menjadi GTK 
Madrasah Berprestasi (tambah KTI), Inspiratif, Inovatif dan 

Berdedikatif;  
5. Pemahaman tentang moderasi beragama. 
6. Kemampuan berbahasa Arab, Inggris dan/atau bahasa asing lainnya. 

7. Untuk pustakawan dan laboran berprestasi komponen penilaian 
mencakup: 
a. Memahami tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga pustakawan 

dan laboran; dan 
b. Karya Prestasi Unggul. 

 
B. Aspek Penilaian 

1. Penilaian portofolio meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

No Kegiatan Skor 

A KUALIFIKASI DAN TUGAS POKOK  

1 Kualifikasi akademik  

2 Pengalaman mengajar  

3 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran  

B PENGEMBANGAN PROFESI  

1 Pendidikan dan pelatihan  

2 Penilaian dari Atasan dan Pengawas  

3 Prestasi akademik  

4 Karya pengembangan profesi  

C PENDUKUNG PROFESI  

1 Keikutsertaan dalam forum ilmiah  

2 Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan 

sosial 

 

3 Penghargaan yang relevan dengan bidang 

Pendidikan 

 

 Jumlah  

 
2. Penilaian Karya Tulis Ilmiah meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

ASPEK SUB ASPEK 
NILAI 
MAK. 

 
 

ISI (I)  
 
 

Orisinalitas 15 

Kebenaran konsep 10 

Aktualitas/relevansi/kontekstualitas 5 

Akurasi 10 

Keluasan/kedalaman pembahasan 10 

Sub Total 50 
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PENYAJIAN 

(TEKNIK 
PENULISAN) 

(II) 

Sistematika/logika  15 

Penggunaan bahasa (pemilihan 
kata/kalimat/ejaan/paragraf/ notasi 
ilmiah) 

10 

Penggunaan ilustrasi/contoh 5 

Penggunaan grafik/tabel/dsj (jika relevan) 5 

Sub Total 35 

REFERENSI 
(III) 

Penggunaan sumber utama 5 

Ragam sumber (jumlah/bahasa) 5 

Tahun publikasi  3 

Relevansi sumber 2 

Sub Total 15 

Total ( I + II + III ) 100 

 
3. Penilaian feature 

No Aspek 
Nilai 
Maks 

a. Kesesuaian tulisan dengan tema 10 

b. Penyajian realita dalam tulisan 15 

c. Bahasa dan gaya bahasa 20 

d. Orisinalitas dan Autentitas 20 

e. Keunikan/Human Interest 20 

f. Makna yang ditekankan 15 

 Total 100 

 
4. Penilaian presentasi dan wawancara meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

ASPEK SUB ASPEK 
NILAI 

MAK. 

PRESENTASI 

DAN 
WAWANCARA 

Penguasaan materi  30 

Kejelasan  10 

Menjawab pertanyaan dan 

menyampaikan argumentasi 
10 

Ketuntasan  10 

Sistematika  10 

Penggunaan media  10 

Ketepatan waktu  5 

Penampilan (kerapian pakaian, 
kesopanan, keramahan)  

5 

Slide Infografis Presentasi 10 

Jumlah 100 
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5. Penilaian nilai tambah meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

ASPEK SUB ASPEK 
NILAI 
MAK. 

Nilai Tambah 

Penguasaan Bhs Arab dan /atau 
Inggris  

30 

Pemahaman moderasi beragama 30 

Karya kreatif 40 

Jumlah 100 

 

C. Mekanisme Penilaian  
1. Seleksi tahap pertama: 

a) Verifikasi dan validasi seluruh kelengkapan dokumen 

administrasi peserta. 
b) Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan 

dokumen sebagaimana ketentuan, akan dinyatakan gugur dan 

tidak dapat dilakukan penilaian. 
c) Peserta yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen 

sebagaimana ketentuan dinyatakan lolos seleksi tahap 1, 
dinyatakan berhak maju ke seleksi tahap 2. 

2. Seleksi tahap kedua: 

a) Penilaian portofolio, KTI, dan feature.  
b) Hasil penilaian yang terkumpul akan diambil nilai rata-ratanya; 

c) Nilai tertinggi KTI, feature adalah 100 (seratus) poin; 
d) Untuk GTK Madrasah Berprestasi nilai akhir seleksi tahap 2 dari 

setiap peserta diperoleh dengan menggabungkan 30% dari nilai 

(portofolio), 40% dari nilai KTI, dan/atau 30% dari nilai; 
e) Untuk GTK Madrasah Inspiratif, Inovatif, Berdedikatif nilai akhir 

seleksi tahap 2 dari setiap peserta diperoleh dengan 

menggabungkan 40% dari nilai (portofolio), dan/atau 60% dari 
nilai feature; 

f) Peserta yang memiliki memperoleh nilai tertinggi 1-3 dari setiap 
kategori disebut sebagai nominator dan berhak maju Grand Final. 

3. Grand Final 

a) nominator dari setiap kategori melakukan presentasi di hadapan 
dewan juri selama 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab 

minimal 10 menit; 
b) Presentasi dilakukan secara langsung/tatap muka; 
c) Setiap peserta dinilai oleh 2 (dua) orang Juri; 

d) Nilai maksimal yang diperoleh dari presentasi dan wawancara dari 
setiap Juri adalah 100 (seratus) poin; 

e) peserta berkesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari 

kemampuan berbahasa Arab/Inggris/asing lainnya, pemahaman 
moderasi beragama maksimal dari setiap Juri sebesar 100 

(seratus) poin; 
f) Nilai akhir diperoleh dengan komposisi sebagai berikut: 

(1) nilai seleksi tahap 2 sebesar 35%; 

(2) nilai grand final sebesar 50%; dan 
(3) nilai tambahan sebesar 15%, meliputi: keterampilan bahasa 

Arab/Inggris/asing lainnya, dan pemahaman moderasi 
beragama.  
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BAB IV 
PEMENANG 

 
A. Penentuan Pemenang  

1. Nominator yang memperoleh nilai akhir tertinggi ditetapkan sebagai 

pemenang.  
2. Setiap kategori akan ditetapkan pemenang, sebagai juara I, II, III dan 

Favorit;  

3. Penentuan pemenang ditetapkan melalui rapat Dewan Juri dan 
panitia. 

4. Penetapan pemenang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.  

5. Keputusan Dewan Juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat. 

 
B. Hadiah Pemenang 

1. Juara I mendapatkan Uang Penghargaan sebesar Rp. 15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah) dan Piagam. 
2. Juara II mendapatkan Uang Penghargaan sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) dan Piagam. 
3. Juara III mendapatkan Uang Penghargaan sebesar Rp. 7.500.000,- 

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan 

4. Juara Favorit mendapatkan Uang Penghargaan sebesar Rp. 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Piagam. 
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BAB V 
PELAKSANAAN 

 
A. Mekanisme Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan anugerah guru dan tenaga kependidikan madrasah 

dilakukan secara online dan tatap muka. 
2. Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang memiliki surat 

rekomendasi dan/atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi mengupload berkas dokumen 
keikutsertaan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 

melalui aplikasi yang disediakan oleh panitia pelaksana. 
3. Nama-nama peserta yang diajukan beserta dokumen kelengkapannya 

mohon telah diupload paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 pukul 

21.59 WIB melalui link pendaftaran yang sudah disediakan. 
4. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dilakukan 

melalui 3 (tiga) tahap penilaian:  

a. seleksi tahap pertama berupa verifikasi dan validasi kelengkapan 
administrasi peserta; 

b. seleksi tahap kedua berupa penilaian portofolio, karya tulis 
ilmiah, dan feature;  

c. grand final adalah penilaian dan/atau seleksi yang terdiri dari 

penilaian terhadap presentasi dan wawancara dilaksanakan 
secara tatap muka. 

5. Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai 
yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian 
Agama.  

6. Hasil penilaian bersifat final. 
7. Pemenang pertama, kedua, ketiga serta favorit untuk tiap-tiap kategori 

akan diberi penghargaan, berupa uang penghargaan dan piagam yang 

diserahkan pada acara puncak kegiatan Hari Guru Nasional 
Kementerian Agama. 

8. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sub Bagian Tata Usaha 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama Republik 

Indonesia Lantai VIII Blok C Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 
Jakarta Pusat Telepon/Fax: 021-3507479 Email: 

gtkmadrasah@kemenag.go.id. 
 

B. Waktu Pelaksanaan 

Agenda pelaksanaan sebagai berikut: 
1. Sosialisasi dan penyampaian informasi: 19 Sept-31 Oktober 2022 
2. Pendaftaran dan upload berkas: 19 September -31 Oktober 2022 

3. Seleksi tahap pertama: 01-07 November 2022 
4. Seleksi tahap kedua: 09-14 November 2022 

5. Grand final: 16-23 November 2022 
6. Penganugerahan pemenang: 24-25 November 2022 

Agenda 

Sept Oktober November 

III IV I II III IV I II III IV 

Sosialisasi dan 

penyampaian informasi 
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Pendaftaran dan upload 
berkas 

          

Seleksi tahap pertama           

Seleksi tahap kedua           

Grand final           

Penganugerah pemenang 
(HGN) 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian. 
 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PENDIDIKAN ISLAM, 

 
 
ttd 

 
 
MUHAMMAD ALI RAMDHANI 
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Lampiran 1: List Universitas 
 

A. List 10 universitas terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking 
2023 yang dikutip dari laman Schoters adalah: 
1. Universitas Gadjah Mada (UGM) 

2. Institut Teknologi Bandung (ITB) 
3. Universitas Indonesia (UI) 
4. Universitas Airlangga (Unair) 

5. Institut Pertanian Bogor (IPB) 
6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

7. Universitas Padjadjaran (Unpad) 
8. Universitas Diponegoro (Undip) 
9. Universitas Brawijaya (UB) 

10. Bina Nusantara (BINUS) University 
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Lampiran 1: Biodata Diri Peserta 

 
BIODATA PESERTA 

UNTUK PENGAWAS RA/ MADRASAH 2021 

 

PROPINSI  : ....................................................................................................... 

KABUPATEN/KOTA :.......................................................................................................... 

   1. Nama lengkap :.......................................................................................................... 

   2. Gelar akademik  :........................................................................................................... 

   3. Tempat, tgl lahir :.......................................................................................................... 

   4. NIP  :..........................................................................................................    

   5. Jenis kelamin : ......................................................................................................... 

   6. Sertifikasi guru :           Belum          Sudah; tgl/bln/thn lulus : ................................. 

   7. Pangkat/ Golongan :......................................................................................................... 

   8. TMT sebagai guru :......................................................................................................... 

   9. TMT sbg Kepala RA/Madrasah : …................................................................................................... 

 10. TMT sebagai Pengawas                      : ........................................................................................................ 

 11. Alamat kantor : ........................................................................................................ 

Jalan dan nomor : ........................................................................................................ 

  : ........................................................................................................ 

  : ........................................................................................................ 

Telepon/faksimili : ........................................................................................................ 

Email : ........................................................................................................ 

12. Mata pelajaran ketika menjadi guru*)  : ...................................................................................................... 

13. Jabatan sebelum Pengawas : 1. ................................................................................................... 

: 2. ................................................................................................... 

: 3. ................................................................................................... 

: 4. ................................................................................................... 

14. Alamat rumah (sesuai KTP)   : ....................................................................................................... 

  : ...................................................................................................... 

Kabupaten/ Kota  : ...................................................................................................... 

Provinsi  : ...................................................................................................... 

Telepon/HP  : ...................................................................................................... 

Email  : ...................................................................................................... 

15. Pendidikan setelah SMTA  

D-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ........................... 

D-3/Sarjana Muda :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ........................... 

S-1/Sarjana Lengkap :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ........................... 

S-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ........................... 

S-3 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ........................... 

16. Penghargaan yang pernah diraih : ...................................................................................................... 

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

17. Bahasa asing yang dikuasai : ....................................................................................................... 

      secara aktif : …………….. ..................................................................................... 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang 

tercantum, dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya 

sendiri, bukan plagiat. 

 

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :     Pengawas [Peserta] 

Kepala Kandepag Kab/Kota      ........................,...................2021 

 

 

 

 

 

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

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

UNTUK KEPALA RA/MADRASAH 2021 

 

PROPINSI : ................................................................................................... 

KABUPATEN/KOTA : ................................................................................................... 

   1. Nama lengkap : .................................................................................................... 

   2. Gelar akademik  : .................................................................................................... 

   3. Tempat, tgl lahir : .................................................................................................... 

   4. Jenis kelamin : ....................................................................................................    

   5. NIP (bagi PNS) : .................................................................................................... 

   6. Sertifikasi guru :             Belum              Sudah; tgl/bln/thn lulus : ...................... 

   7. Pangkat/ Golongan (bagi PNS) : .................................................................................................... 

   8. TMT sebagai guru : .................................................................................................... 

   9. TMT sbg Kepala RA/BA/TA/Madrasah  : ................................................................................................... 

 10. TMT PNS (Sesuai SK, bagi PNS)           : ................................................................................................... 

 11. Diklat Peningkatan Kompetensi 

 Kepala Madrasah :             Belum              Sudah; tgl/bln/thn lulus : ...................... 

  : Madrasah …………………………… Tahun ….……………………… 

12. Pengalaman menjabat Ka Madrasah : Madrasah ……………………….…… Tahun ….……………………… 

  : Madrasah ……………………….…… Tahun ….……………………… 

13. Nama RA/BA/TA/Madrasah : ................................................................................................... 

14. Alamat RA/BA/TA/Madrasah : ................................................................................................... 

Kelurahan/Jalan : ................................................................................................... 

Kecamatan : ................................................................................................... 

Kabupaten/Kota  : ................................................................................................... 

Provinsi : ................................................................................................... 

Telepon/faksimili : ................................................................................................... 

15. Mata pelajaran*)    : ................................................................................................... 

16. JTM Mengajar/pekan :…………… ................................................................................... 

17. Alamat rumah (sesuai KTP)  : ................................................................................................... 

Kelurahan/Jalan                     : ................................................................................................... 

Kecamatan : ................................................................................................... 

Kabupaten/ Kota : ................................................................................................... 

Provinsi : ................................................................................................... 

Telepon/HP : ................................................................................................... 

Email : ................................................................................................... 

18. Pengemabangan Madrasah Yg Dilakukan 

 Selama menjabat Kepala Madrasah : ………………………………………………………… 

19. Pendidikan setelah SMTA  

 D-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ....................... 

D-3/Sarjana Muda :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ....................... 

S-1/Sarjana Lengkap :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ....................... 

S-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ....................... 

S-3 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ....................... 

20. Penghargaan yang pernah diraih : .................................................................................................. 

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

21. Bahasa asing yang dikuasai : .................................................................................................. 

      secara aktif : .................................................................................................. 

Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri, bukan plagiat. 

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :   Kepala RA/BA/TA/Madrasah [Peserta] 

Kasi Mapenda Kab/Kota                                                           

.................,................................2021 

 

 

 

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

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

UNTUK GURU RA/MADRASAH 2021 

 

PROPINSI : ........................................................................................................ 

KABUPATEN/KOTA : …...................................................................................................... 

   1. Nama lengkap : …....................................................................................................... 

   2. Gelar akademik  :........................................................................................................... 

   3. Tempat, tgl lahir : .......................................................................................................... 

   4. Jenis kelamin : .......................................................................................................... 

   5. NIP (bagi PNS) : .......................................................................................................... 

   6. Sertifikasi guru :              Belum              Sudah; tgl/bln/thn lulus :….. ....................... 

   7. Pangkat/ Golongan (bagi PNS) : ......................................................................................................... 

   8. TMT sebagai guru : ......................................................................................................... 

   9. TMT mengajar di RA dan Madrasah  :. ......................................................................................................... 

 10. TMT PNS (Sesuai SK, bagi PNS) : ......................................................................................................... 

 11. TMT Golongan (bagi PNS) : ......................................................................................................... 

 12. Nama RA/BA/TA/Madrasah :. ......................................................................................................... 

 13. Alamat RA/BA/TA/Madrasah :. ......................................................................................................... 

 Kelurahan/Jalan  : ......................................................................................................... 

 Kecamatan : ......................................................................................................... 

 Kabupaten/Kota  : ......................................................................................................... 

 Provinsi :............................................................................................... 

 Telepon/faksimili :……………… ................................................................................ 

14. Mata pelajaran*) : ......................................................................................................... 

15. Tugas tambahan**) : ......................................................................................................... 

16. Total beban kerja (JTM)/pekan : ......................................................................................................... 

17. Alamat rumah (sesuai KTP) : ......................................................................................................... 

 Kelurahan/Jalan                     : ......................................................................................................... 

 Kecamatan : ......................................................................................................... 

 Kabupaten/ Kota :……………. ........................................................................................ 

 Provinsi :…………….. ....................................................................................... 

 Telepon/HP : …………….........................................................................................  

Email : ……………......................................................................................... 

18. Pendidikan setelah SMTA  

D-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ............................. 

D-3/Sarjana Muda :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ............................. 

S-1/Sarjana Lengkap :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ............................. 

S-2 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ............................. 

S-3 :  Jurusan .......................................... Tahun lulus ............................. 

19. Penghargaan yang pernah diraih : ........................................................................................................ 

      (tingkat kab./prov./nasional) : ........................................................................................................ 

20. Bahasa asing yang dikuasai :…………….. ...................................................................................... 

      secara aktif : ……………........................................................................................ 

 Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri, bukan plagiat. 

 

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :  Guru/Peserta 

Kepala RA dan Madrasah                                                                  .......................,................................2021 

 

 

 

 

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

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

*) Diisi dengan : “Kepala RA dan Madrasah”, “Wakil Kepala”, “ Kepala Perpustakaan”, “Kepala Laboratorium”, “Wali 

Kelas”, atau lainnya yang sesuai 
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Lampiran 2: Contoh Surat Pernyataan 
 

KOP MADRASAH 
 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama   : …  

NIP    : ….  
Madrasah   : …  
Alamat Madrasah : …  

Kab./Kota   : ….  
Provinsi   : …  
 

Menyatakan bahwa karya yang diajukan pada Anugerah Guru dan Tenaga 
Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama adalah benar karya saya sendiri 
berdasarkan kegiatan yang saya lakukan bukan modifikasi maupun plagiasi dari 

pihak lain.  
 

Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai/tidak benar maka saya bersedia 
menerima konsekuensi hukumnya.  
 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh 
tanggung jawab.  
 

……………., ………………. 2022 
 

Mengetahui 
Kepala Madrasah, 
 

 
 

 
(.............................) 

Yang menyatakan 
 
 

 
 

 
(.............................) 
 

  


