
Nomor : 2147/B.B2/GT/2020 7 Juli 2020 

Lampiran : 3 Berkas

Hal : Rekrutmen Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak

Yth. 
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
(Daftar terlampir)

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode kelima: Guru 
Penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan akan melaksanakan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP). Tujuannya 
untuk menghasilkan Guru Penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi 
guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk 
mewujudkan profil Pelajar Pancasila. 

Program PGP ini pada tahap pertama akan dilaksanakan di 56 Kabupaten pada 24 Provinsi 
(daftar kabupaten/kota sebagaimana Lampiran 1). Pelaksanaan PGP tahap pertama akan 
dimulai pada bulan Oktober 2020 selama 9 (sembilan) bulan dengan menggunakan pola 
belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring yang telah disiapkan dengan 
dipandu oleh instruktur dan fasilitator serta oleh pendamping selama proses pendidikan 
berlangsung. 

Sehubungan dengan rekrutmen calon peserta PGP tahap pertama tahun 2020, dengan hormat 
kami informasikan beberapa hal terkait sebagai berikut:

1. Sasaran calon Guru Penggerak tahap pertama sejumlah 2.800 orang pada jenjang TK,  

    SD, SMP, dan SMA. Bagi guru dari jenjang lain akan dibuka pada tahun berikutnya;

2. Guru tetap menjalankan tugas mengajarnya di sekolah masing-masing selama 

    mengikuti Program PGP;

3.  Proses rekrutmen calon Guru Penggerak akan dilakukan melalui 2 (dua) tahap seleksi

     yaitu :

       a.  tahap 1 : registrasi, pengisian biodata, esai, studi kasus pembelajaran, dan tes bakat 

                          skolastik;

       b. tahap 2  : simulasi mengajar dan wawancara.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Kemdikbud Gd. D Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telpon (021) 57955141 Fax (021) 57974163

Laman www.gtk.kemdikbud.go.id



4. Tim rekrutmen calon Guru Penggerak adalah Tim Independen yang telah dibekali

   dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip 

   transparan, akuntable, dan berkualitas;

5.  Informasi proses rekrutmen calon peserta Pendidikan Guru Penggerak dapat dilihat 

     pada Lampiran 2 dan panduan proses seleksi ada pada Lampiran Lampiran 3.

Selanjutnya kami mohon Saudara bersama dengan Tim PGP Tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada para guru-guru terbaik di 
wilayah Saudara untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon peserta Pendidikan 
Guru Penggerak dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada laman 
sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak. Untuk informasi lebih lanjut, 
kami siapkan dan layani melalui  guru.penggerak@kemendikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.                                     
    
Direktur Jenderal

Iwan Syahril
Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. plt. Dirjen PAUD DIKDASMEN;
3. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga  Kependidikan;
4. Direktur dilingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Kepala PPPPTK Bahasa, PPPPTK Penjas dan BK;
6. Kepala PPPPTK Pkn dan IPS, PPPPTK IPA;
7. Kepala PPPPTK Matematika, PPPPTK TK dan PLB.

mailto:guru.penggerak@kemendikbud.go.id
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Lampiran 1 

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Nomor   : 2147/B.B2/GT/2020 

Tanggal : 7 Juli 2020 

 

DAFTAR WILAYAH SASARAN  

PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK 

TAHUN 2020 

 

No Regional Provinsi Kab./Kota 

1 

Bali dan Nusa Tenggara 

Prov. Nusa Tenggara Timur 

Kab. Manggarai Barat 

2 Kab. Sikka 

3 Kab. Ende 

4 Kab. Timor Tengah Utara 

5 
Prov. Nusa Tenggara Barat 

Kab. Lombok Timur 

6 Kab. Bima 

7 

Prov. Bali 

Kab. Badung 

8 Kota Denpasar 

9 Kab. Karangasem 

10 

Jawa 

Prov. Jawa Timur Kota Malang 

11 

Prov. Jawa Tengah 

Kab. Temanggung 

12 Kab. Cilacap 

13 Kab. Banyumas 

14 Kab. Brebes 

15 

Prov. Jawa Barat 

Kab. Bogor 

16 Kab. Garut 

17 Kab. Cirebon 

18 Kab. Bekasi 

19 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 

20 

Kalimantan 

Prov. Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser Utara 

21 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 

22 
Prov. Kalimantan Selatan 

Kab. Tabalong 

23 Kab. Tanah Laut 

24 

Prov. Kalimantan Barat 

Kota Pontianak 

25 Kab. Kubu Raya 

26 Kab. Sanggau 

27 Kab. Landak 

28 Kab. Mempawah 

29 

Papua dan Maluku 

Prov. Papua Barat Kota Sorong 

30 

Prov. Papua 

Kab. Biak Numfor 

31 Kota Jayapura 

32 Kab. Kepulauan Yapen 

33 Kab. Sarmi 
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No Regional Provinsi Kab./Kota 

34 

Prov. Maluku 

Kab. Maluku Tengah 

35 Kota Ambon 

36 Kab. Maluku Tenggara 

37 Kota Tual 

38 

Sulawesi 

Prov. Sulawesi Utara 
Kab. Kepulauan Talaud 

39 Kab. Minahasa 

40 
Prov. Sulawesi Tengah 

Kab. Banggai Kepulauan 

41 Kab. Parigi Moutong 

42 

Prov. Sulawesi Selatan 

Kab. Bone 

43 Kab. Wajo 

44 Kab. Pinrang 

45 
 Prov. Sulawesi Barat 

Kab. Mamasa 

46 Kab. Polewali Mandar 

47 

Sumatera 

Prov. Sumatera Utara 
Kab. Deli Serdang 

48 Kab. Langkat 

49 Prov. Sumatera Selatan Kota Palembang 

50 Prov. Sumatera Barat Kota Padang 

51 
Prov. Riau 

Kota Pekanbaru 

52 Kab. Indragiri Hilir 

53 
Prov. Lampung 

Kab. Tulang Bawang Barat 

54 Kab. Tanggamus 

55 
Prov. Aceh 

Kab. Aceh Utara 

56 Kab. Pidie 
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Lampiran 2 

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Nomor   : 2147/B.B2/GT/2020 

Tanggal : 7 Juli 2020 

 

INFORMASI PROSES SELEKSI CALON PESERTA 

PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK 

 

A. Latar Belakang 

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan 

memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru 

sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta 

berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan 

kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.  

 

Topik utama dalam pendidikan guru penggerak adalah kepemimpinan pembelajaran. 

Kepemimpinan Pembelajaran (instructional leadership) adalah kemampuan seorang guru 

dalam membuat tujuan yang jelas, mengelola kurikulum, memonitoring rencana 

pembelajaran, alokasi sumber daya dan mengevaluasi dan memberdayakan guru secara 

berkala untuk menunjang pembelajaran dan perkembangan murid. Kepemimpinan 

pembelajaran sangat diperlukan oleh setiap guru agar dapat merencanakan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran yang mendukung perkembangan 

murid. Selain itu sebagai bentuk persiapan bagi guru sebagai calon pemimpin pendidikan di 

masa depan yang reflektif, kolaboratif dan inovatif. 

 

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid 

secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk 

mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan 

agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Guru 

penggerak adalah pendorong peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan 

menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. 

Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap 

murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila. 

 

B. Persyaratan 

Calon peserta Program Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Berasal dari guru TK, SD, SMP dan SMA pada 56 wilayah sasaran kabupaten/kota. 

2. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV. 

3. Pengalaman minimal mengajar 5 tahun. 

4. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. 

5. Guru PNS/Bukan PNS yang memiliki akun SIMPKB/terdaftar di Dapodik. 

6. Memiliki keinginan kuat untuk menjadi Guru Penggerak 

7. Mendapatkan dukungan dari atasan. 

8. Mendapatkan referensi/ rekomendasi dari atasan/ teman sejawat/ komunitas/organisasi. 
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C. Mekanisme Seleksi  

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru 

penggerak. 

2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat 

dan pihak-pihak yang terkait. 

3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara 

daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota.  

4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman 

sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan 

mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari: 

a. mengisi biodata pada laman;  

b. mengunggah Kartu Tanda Penduduk; 

c. mengunggah surat dukungan dari pimpinan satuan kerja (sesuai format); 

d. mengunggah surat referensi/rekomendasi dari atasan/teman sejawat/komunitas/ 

organisasi (sesuai format); 

5. Ditjen GTK melakukan dua tahap seleksi untuk dapat mengikuti Pendididikan Guru 

Penggerak: 

a. Tahap 1: registrasi, pengisian biodata, esai, studi kasus pembelajaran, dan tes bakat 

skolastik, (sesuai isian dan unggahan pada poin 4); 

b. Tahap 2: simulasi mengajar dan wawancara. 

6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon peserta Pendidikan Guru Penggerak 

yang memenuhi syarat melalui laman dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas 

pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta PPPPTK terkait sebagai penyelenggara 

Pendidikan Guru Penggerak.  

 

D. Jadwal Seleksi Calon Peserta Program Pendidikan Guru Penggerak 
 

No Kegiatan Waktu 

1 
Informasi rekrutmen calon peserta program guru 

penggerak 
13 Juli 2020 

2 
Pendaftaran calon peserta PGP melalui laman 

sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak 
13 - 22 Juli 2020 

3 
Seleksi tahap 1 : registrasi, pengisian biodata, esai, 

studi kasus pembelajaran, dan tes bakat skolastik. 
23 - 30 Juli 2020 

4 
Pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan 

seleksi tahap 2  
24 - 28 Agustus 2020 

5 Seleksi tahap 2 : simulasi mengajar dan wawancara 31 Agustus - 16 September 2020 

6 Pengumuman calon guru penggerak 19 September 2020 

7 Pendidikan Guru Penggerak 5 Oktober 2020 - 31 Agustus 2021 

8 Pengumuman hasil penetapan Guru Penggerak 15 September 2021 

 Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran 
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E. Alur Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Seleksi Kemdikbud Calon Guru Penggerak 

Mulai 

Akses ke laman 
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id

/gurupenggerak 

Registrasi Akun 
melalui laman 

https://sekolah.pengg

erak.kemdikbud.go.id

/gurupenggerak 

tidak Memiliki 

akun? 

ya 

Login ke laman aplikasi Aktifasi Akun 

Pengisian dan unggah 

berkas persyaratan 

Selesai 

Seleksi Tahap 1 Pengajuan pendaftaran 

Penetapan hasil seleksi 

Tahap 1 

Seleksi Tahap 2 

Menerima hasil seleksi 

Tahap 1 

Penjadwalan Seleksi Tahap 2 

Penetapan hasil seleksi 

Tahap 2 

Penetapan Calon Peserta 

Pendidikan Guru Penggerak 
Menerima hasil seleksi 

Calon Peserta Pendidikan 

Guru Penggerak 

Mulai 
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F. Langkah-langkah Pendaftaran dan Seleksi. 
 

Pendaftaran calon peserta program Pendidikan Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah 

berikut ini. 

1. Mengakses laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/; 

2. Melakukan registrasi calon peserta Pendidikan Guru Penggerak. 

3. Mengikuti tahapan pendaftaran dengan mengisi pertanyaan dan mengunggah dokumen 

pada laman. 

4. Melakukan ajuan sebagai calon peserta Pendidikan Guru Penggerak. 

5. Mengikuti seleksi calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak yang meliputi tes bakat 

skolastik, simulasi mengajar, dan wawancara. 
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Lampiran 3 

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Nomor   : 2147/B.B2/GT/2020 

Tanggal : 7 Juli 2020 

 

 

PANDUAN PROSES SELEKSI 

CALON PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK 

 

Selaras dengan informasi proses seleksi calon peserta program Pendidikan Guru Penggerak (PGP), 

berikut adalah panduan bagi para peserta dalam mengikuti setiap tahap seleksi. Seleksi calon 

peserta dibagi dalam dua tahap: 

 

• Tahap 1: registrasi, pengisian biodata, esai, studi kasus pembelajaran, dan tes bakat skolastik.  

• Tahap 2: simulasi mengajar dan wawancara. 

 

 

Petunjuk Umum Tahapan Seleksi 

 

Seluruh pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara daring/online melalui portal GP yang juga 

merupakan Assessment Management System dari program PGP. Dalam mengikuti tahapan seleksi 

dan untuk kelancaran proses seleksi, calon peserta program PGP diharapkan dapat untuk 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 

 

1. Laptop atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan terhubung dengan 

koneksi internet. Telepon pintar (smartphone) tidak disarankan digunakan untuk proses seleksi 

daring. 

2. Berlatih dalam menggunakan aplikasi konferensi video Google Meet. 

3. Sambungan internet yang cukup baik untuk mengerjakan soal-soal secara daring dan 

melakukan panggilan video. 

4. Sambungan internet cadangan yang cukup baik untuk mendukung sambungan internet ketika 

sambungan internet utama putus dan tidak tersedia. 

5. Lokasi yang kondusif dalam mengikuti setiap tahapan seleksi agar peserta bisa berkonsentrasi 

dalam mengerjakan setiap bagian. Terutama saat melakukan seleksi dengan sarana konferensi 

video. Harap dipastikan agar suara bising tidak mengganggu jalannya seleksi. 

6. Peralatan yang memadai untuk melakukan konferensi video, seperti pelantang telinga 

(handsfree/headset) bila diperlukan. 

7. Persiapkan waktu yang cukup dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan karena ada batasan 

waktu untuk tiap tahapan seleksi. Setiap bagian tahapan seleksi akan diberikan keterangan 

waktu pengerjaannya agar calon peserta dapat menyesuaikan dan mempersiapkan waktu 

pengerjaan. 

8. Penjadwal tes bakat skolastik akan diinformasikan melalui surel/e-mail masing-masing calon 

peserta program PGP, oleh karena itu setiap calon peserta PGP wajib untuk mencantumkan 

surel yang aktif dan memeriksa surel secara berkala. 
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Petunjuk Khusus Tahapan Seleksi 

 

Tahap 1: Registrasi, Pengisian Piodata, Esai, Studi Kasus Pembelajaran, dan  

    Tes Bakat Skolastik 

 

a. Registrasi dan Pengisian Biodata 

Peserta seleksi memiliki waktu 1x24 jam dalam melakukan tahap registrasi dan pengisian 

biodata ini. Peserta seleksi PGP melakukan registrasi melalui portal GP. Peserta yang 

mendaftar adalah guru yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan 

(Dapodik). Pada saat calon peserta mendaftar maka data-data pokok calon peserta PGP akan 

secara otomatis tersedia. 

Pada tahap ini peserta akan diminta untuk menyediakan informasi tambahan selain data 

Dapodik yang telah tersedia dan menunggah 3 (tiga) dokumen yaitu: 

1) hasil pindai/scan/foto Kartu Tanda Penduduk; 

2) surat dukungan dari pimpinan satuan kerja (sesuai format); 

3) surat referensi/rekomendasi dari atasan/teman sejawat/komunitas/organisasi (sesuai 

format). 

Informasi tambahan yang bisa ditambahkan saat pendaftaran mencakup: 

1) informasi jabatan tambahan yang ditugaskan ke Guru; 

2) pengalaman mengikuti pelatihan; 

3) pengalaman organisasi selama menjadi guru; 

4) pengalaman sebagai sukarelawan selama menjadi guru; 

5) pengalaman mengembangkan orang lain. 

b. Pengerjaan Esai dan Studi Kasus Pembelajaran 

Setelah calon peserta selesai melakukan tahap registrasi dan pengisian biodata, calon peserta 

dapat mengakses tahap seleksi pengerjaan esai dan studi kasus pembelajaran. 

Ketentuan dalam tahapan seleksi pengerjaan esai.  

1) Peserta seleksi akan diberikan waktu selama 2 jam 30 menit untuk menyelesaikan semua 

pertanyaan, waktu mulai dihitung setelah menekan tombol “Mulai Pengerjaan”; 

2) Peserta seleksi akan menjawab 5 (lima) paket pertanyaan esai dan masing-masing paket 

pertanyaan memiliki 3 - 4 pertanyaan tambahan; 

3) Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan akan berkisar pada pengalaman hidup calon 

peserta.  

Ketentuan dalam tahapan studi kasus pembelajaran. 

1) Peserta seleksi diharapkan dapat memberikan jawaban dalam waktu 60 menit, mulai 

dihitung setelah menekan tombol “Mulai Pengerjaan”; 

2) Peserta seleksi akan diberikan sebuah kasus pembelajaran di kelas dan akan diminta 

memberikan respon pada kasus tersebut dengan menuliskan dalam bentuk esai.  

Sebagai pelengkap untuk menyelesaikan tahap ini calon peserta akan diminta untuk mengisi 

sebuah survei eksternal yang wajib diisi oleh setiap calon peserta PPGP. 
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c. Tes Bakat Skolastik 

Setelah tahap esai dan studi kasus pembelajaran, calon peserta akan diundang untuk 

mengerjakan Tes Bakat Skolastik (TBS). Tes ini terdiri 3 (tiga) subtes, yaitu subtes Verbal, 

Kuantitatif, dan Penalaran.  

Ketentuan dalam pelaksanaan Tes Bakat Skolastik.  

1) Total waktu yang disediakan adalah 85 menit untuk mengerjakan 71 butir soal. Waktu 

tersebut terbagi untuk subtes Verbal selama 20 menit, Kuantitatif selama 40 menit, dan 

Penalaran selama 25 menit;  

2) Subtes Verbal dikerjakan terlebih dahulu, setelah waktunya selesai baru dilanjutkan ke 

subtes Kuantitatif, kemudian subtes Penalaran. Peserta seleksi tidak dapat mengerjakan 

subtes sebelumnya atau sesudahnya diluar alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ikutilah 

alur pengerjaan dengan alokasi waktu masing-masing subtes. 

3) Peserta seleksi wajib menjawab semua soal karena tidak ada pengurangan nilai untuk soal 
yang salah.  

 

Tahap 2: Simulasi Mengajar dan Wawancara 

Setelah dinyatakan lolos seleksi Tahap 1, calon peserta PGP akan menerima undangan melalui 

surel/e-mail untuk mengikuti sesi Simulasi Mengajar dan Wawancara. Di dalam undangan tersebut 

akan tertera tanggal dan waktu pelaksanaan yang tidak bisa dirubah oleh calon peserta. 

 

a.  Simulasi Mengajar  

Ketentuan dalam tahapan seleksi Simulasi Mengajar. 

1) Peserta seleksi akan menerima sebuah instruksi untuk mengajar sebuah materi sesuai 

jenjang yang diampu paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal seleksi Simulasi Mengajar 

beserta tautan untuk konferensi video.  

2) Pada jadwal yang telah ditetapkan, peserta seleksi bisa mengakses tautan konferensi video 

untuk bertemu dengan tim seleksi dan untuk melakukan simulasi mengajar selama 5 - 8 

menit secara daring.  

3) Peserta seleksi bisa melakukan simulasi mengajar di rumah masing-masing dan tidak ada 

murid yang dilibatkan dalam simulasi mengajar.  

4) Peserta seleksi diharapkan mengajar seolah-olah berada di ruang kelas dengan murid-

murid.  

5) Tim seleksi tidak akan memberikan umpan balik setelah sesi simulasi mengajar. 

6) Pastikan kesiapan teknologi dalam pelaksanaan simulasi mengajar secara daring untuk 

meminimalisir gagalnya sambungan konferensi video. 

7) Laptop/perangkat elektronik yang digunakan hendaknya diletakkan sedemikian rupa agar 

kamera dapat menangkap gambar secara utuh saat peserta melakukan simulasi mengajar. 

8) Calon peserta diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar.  
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Berikut adalah contoh tampilan proses simulasi mengajar yang diharapkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah melaksanakan dalam Simulasi Mengajar secara daring, calon peserta 

melakukan hal-hal sebagai berikut. 

• Menyebutkan nomor KTP untuk dicocokkan data oleh tim seleksi. Siapkan KTP sebelum 

pelaksanaan dan jangan lupa untuk menggunggah KTP dalam tahap pendaftaran; 

• Setelah identitas diverifikasi, silahkan menjelaskan Tujuan Pembelajaran dari simulasi 

mengajar yang akan dipresentasikan. Pastikan bahwa materi yang akan digunakan sama 

dengan materi yang ditugaskan. 

• Lakukan simulasi mengajar selama maksimal 8 menit. Tim seleksi akan menghentikan 

simulasi jika calon peserta melewati batas waktu. 

• Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh tim seleksi. 

 

b.  Wawancara  

Setelah mengikuti tahap Simulasi Mengajar, peserta seleksi dapat mempersiapkan diri untuk 

mengikuti Sesi Wawancara yang akan berlangsung sebanyak dua kali dengan durasi satu jam 

untuk setiap sesi wawancara. Peserta diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara. 

Sebelum wawancara dimulai pastikan bahwa laptop/perangkat elektronik dapat terhubung 

dengan internet dan siapkan sambungan internet cadangan (tethering). Silahkan periksa 

peralatan pendukung seperti kamera video dan mikrofon atau pelantang telinga 

(handsfree/headset) bila diperlukan supaya dapat bekerja dengan baik. Sepanjang pelaksanaan 

wawancara calon peserta dilarang untuk mematikan fungsi videonya. 

Dalam mengikuti wawancara secara daring, calon peserta melakukan tahapan sebagai berikut: 

• Menyebutkan nomor KTP untuk dicocokkan data oleh tim seleksi. Siapkan KTP sebelum 

pelaksanaan dan jangan lupa untuk menggunggah KTP dalam tahap pendaftaran; 

• Setelah identitas diverifikasi, tim seleksi akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan; 

• Jawablah semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim seleksi. 

Setelah selesai mengikuti tahap 2, tim seleksi akan mengeluarkan pengumuman resmi Calon 

Peserta Program Pendidikan Guru Penggerak yang akan diumumkan di laman Guru Penggerak 

dan melalui e-mail.   

 




