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Daftar Istilah

Program Pendidikan Guru Penggerak
Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program
ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program,
guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.
Peserta Guru dan kepala sekolah akan menjadi peserta pelatihan sehingga bisa menjadi guru dan kepala sekolah penggerak diganti
Peserta Pendidikan Guru Penggerak (pada angkatan 1) berasal dari guru TK, SD, SM P, dan SM A yang lulus seleksi. Peserta ini
disebut juga sebagai Calon Guru Penggerak (CGP)
Pendamping/Pengajar Praktik M emberikan pendampingan kepada peserta pelatihan baik saat pelatihan maupun pasca
pelatihan, berbagi praktik baik, memberikan umpan balik, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta.
Fasilitator M encatat perkembangan peserta selama pelatihan dan pendampingan, mengumpulkan tugas dan memberi umpan balik
kepada peserta, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, memberikan umpan balik kepada
instruktur untuk perbaikan sesi serta membangun refleksi kepada peserta.
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Sekilas tentang Pendidikan Guru Penggerak

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMPKB
UNTUK ASESOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
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1. Akses SIM Guru Penggerak
Berikut langkah singkat akses SIM Guru Penggerak yang dapat dilakukan oleh Asesor Guru Penggerak :
1. Pastikan surel Anda telah ditambahkan sebagai Asesor oleh GTK (atau telah menerima akun login sebagai Asesor dari GTK).
2. Akses portal SIM PKB di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
3. Selanjutnya pilih Program Guru Penggerak dan klik tombol MAS UK.

4. Anda juga dapat mengakses laman portal Guru Penggerak melalui alamat
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/ dan klik MAS UK.

5. Selanjutnya masukan surel dan kata sandi akun Asesor Anda pada form login yang tersedia.
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6. Berikut contoh tampilan laman beranda Asesor.
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Update Profil Asesor

1.1 Update Profil Asesor
Berikut langkah singkat update data profil yang dapat dilakukan oleh asesor :
1. Pada laman beranda asesor, klik nama pada pojok kanan atas.

2. Pada menu kanan yang muncul, pilih Profil.

3. Untuk unggah foto diri, klik ikon kamera pada laman edit profil.
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4. Pastikan Anda telah menyiapkan file foto diri pada lokal komputer, pilih file yang telah disiapkan.

5. Atur ukuran foto yang akan diunggah dengan cara menggeser bingkai foto yang telah disediakan, jika telah sesuai klik
S IMPAN.
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6. Foto diri berhasil diunggah. Untuk mengganti foto, ulangi langkah diatas.

7. Selanjutnya untuk dapat mengubah data nomor telepon, dan data akun bank , klik ikon pensil di kanan atas.
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8. Lengkapi data pada form isian yang telah disediakan, isikan nomor telepon dan data akun bank Anda. Jika telah sesuai,
klik S IMPAN.

9. Data berhasil ditambahkan dan simpan, ulangi langkah diatas untuk edit data isian.
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3. Tambah Akses Akun GSuite oleh Asesor
Sebelum Asesor melakukan aktifitas pada Program Pendidikan Guru Penggerak, dihimbau kepada Asesor yang telah ditetapkan
untuk melakukan prosedur penambahan layanan Google Suite (GSuite). M asing-masing Asesor akan menerima akun GSuite dari
GTK berupa akun surel (gmail) dg format xxxxx@penggerak.belajar.id* beserta kata sandi loginnya.
Asesor diharapkan setelah berhasil login pada akun surel tersebut dapat mengganti kata sandi bawaan (default) dengan kata sandi
baru. Pada bagian ini akan dibahas mengenai langkah singkat menambahkan akun / login akun GSuite oleh Asesor.

3.1 Akses GSuite melalui Peramban (Browser) Google Chrome di
Komputer/Laptop
Himbauan! S angat disarankan untuk Asesor menggunakan peramban (browser) dalam mengakses layanan
Google S uite (GS uite).
Berikut langkah singkat akses GSuite melalui peramban Google Chrome :
1. Pastikan sudah terpasang (ter-install) Google Chrome pada perangkat, baik komputer maupun laptop Anda.
2. Pastikan Anda juga telah menerima akun GSuite yang telah didistribusikan oleh GTK berupa akun surel (gmail) dg format
xxxxx@penggerak.belajar.id beserta kata sandi loginnya.
3. Akses laman https://www.google.com/gmail/ melalui peramban Google Chrome di komputer / laptop Anda dan Klik tombol
"S ing In" atau "Masuk".

Catatan ! Jika pada profil peramban Anda sudah tersinkronisasi dengan akun gmail lainnya (sudah login pada akun
gmail pribadi), silakan tambahkan akun GSuite yang telah diterima sebagai akun baru.
4. Anda akan diarahkan pada laman Sign In / M asuk. M asukan alaman surel yang telah Anda terima (surel (gmail) dg format
xxxxx@penggerak.belajar.id), jika telah sesuai klik "Next / Lanjut".
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5. Pada tahapan selanjutnya, masukan password atau Kata Sandi yang sesuai (Anda akan menerima alamat surel beserta kata
sandinya). Jika telah sesuai klik Next / Lanjut.

6. Anda akan ditampilkan laman persetujuan jika telah sukses masuk pada akun GSuite tersebut. Klik tombol "Accept /
Terima" sebagai tanda persetujuan.
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7. Langkah selanjutnya, pastikan Anda membuat kata sandi baru untuk akun GSuite yang telah Anda terima tersebut.

8. Selesai.
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9. Pastikan Anda menggunakan peramban (browser) google chrome dimana akun GS uite Anda aktif login ketika
melakukan aktifitas pada Program Pendidikan Guru Penggerak nantinya (proses Michroteaching maupun
Wawancara).
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3.2 Tambah Akun GSuite melalui Perangkat Mobile (HP)
Himbauan! S angat disarankan untuk Asesor menambahkan akun GS uite yang diterima dari GTK pada
perangkat mobile (HP) masing-masing sebelum melakukan aktifitas pada Program Pendidikan Guru Penggerak
(Michroteaching dan Wawancara).
Berikut langkah singkat menambahkan dan akses GSuite melalui perangkat mobile (HP) :
1. Pastikan sudah terpasang (ter-install) aplikasi GMail pada perangkat mobile (HP) Anda.
2. Pastikan Anda juga telah menerima akun GSuite yang telah didistribusikan oleh GTK berupa akun surel (gmail) dg format
xxxxx@penggerak.belajar.id beserta kata sandi loginnya.
3. Akses aplikasi Gmail pada perangkat Anda.
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4. Jika pada perangkat Anda sudah tersinkronisasi dengan akun gmail lainnya (sudah login pada akun gmail pribadi), silakan
tambahkan akun GSuite yang telah diterima sebagai akun baru.
5. Pada laman aplikasi, klik ikon profil.

6. Akan ditampilkan kotak dialog daftar akun Gmail Anda, ketuk tombol Add Another Account.
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7. Pada tahapan selanjutnya, pilih Google.
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8. Anda akan diarahkan pada laman Sign In / M asuk. M asukan alaman surel yang telah Anda terima (surel gsuit dg format
xxxxx@penggerak.belajar.id), jika telah sesuai klik "Next / Lanjut".
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9. Pada tahapan selanjutnya, masukan password atau Kata Sandi yang sesuai (pastikan Anda menerima alamat surel beserta kata
sandinya). Jika telah sesuai klik Next / Lanjut.
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10. Anda akan ditampilkan laman persetujuan jika telah sukses masuk pada akun GSuite tersebut. Klik tombol "Accept /
Terima" sebagai tanda persetujuan.
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11. Langkah selanjutnya, pastikan Anda membuat kata sandi baru untuk akun GSuite yang telah Anda terima tersebut.
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12. Selesai.
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4. Simulasi Mengajar
Simulasi M engajar Adalah adalah suatu metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka meningkatkan
keterampilan mengajar dan mendidik. Sasaran utama Pembelajaran mikro adalah para pendidik di bidang keguruan dan pengajaran,
Secara umum, pembelarajan mikro bertujuan untuk bekal keterampilan mengajar bagi para calon pendidik.
Pada bagian ini akan dibahas mengenai tata kolola pengaturan jadwal simulasi mengajar hingga tata cara mulai penilaian simulasi
mengajar yang dilakukan oleh Asesor.

4.1 Akses SIM Guru Penggerak
Berikut langkah singkat akses SIM Guru Penggerak yang dapat dilakukan oleh Asesor Guru Penggerak :
1. Pastikan surel Anda telah ditambahkan sebagai Asesor oleh GTK (atau telah menerima akun login sebagai Asesor dari GTK).
2. Akses portal SIM PKB di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
3. Selanjutnya pilih program Guru Penggerak dan klik tombol MAS UK.

4. Anda juga dapat mengakses laman portal Guru Penggerak melalui alamat
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/ dan klik MAS UK.
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5. Selanjutnya masukan surel dan kata sandi akun Asesor Anda pada form login yang tersedia.

6. Berikut contoh tampilan laman beranda Asesor, sistem juga akan menginformasikan akun GSuite yang nantinya akan Anda
gunakan untuk melakukan sesi simulasi mengajar (Microteaching) dan Wawancara, pastikan Anda melakukan aktivasi
akun GS uite sebelum melakukan aktivitas selanjutnya (Lihat panduan detilnya pada BAB I ).
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4.2 Atur Jadwal Simulasi Mengajar
Asesor dihimbau untuk mengatur Jadwal kapan akan melakukan Sesi Penilaian Simulasi M engajar. Asesor memiliki waktu hingga (
sesuai dengan ketentuan pada masing masing angkatan ) untuk mengatur Jadwal Sesi Simulasi M engajarnya. Berikut langkah
singkat atur jadwal simulasi mengajar yang dapat dilakukan oleh Asesor :
1. Pada laman beranda Asesor, pilih modul menu S IMULAS I MENGAJAR.

2. Pada laman Penilaian Simulasi M engajar, klik tombol ATUR JADWAL.

3. Sebelum Anda set jadwal, perhatikan alokasi sesi ujian per-hari yang telah disediakan, Waktu kapan simulasi
mengajar akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada setiap angkatan.
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4. Selanjutnya, silakan memilih tanggal dan sesi Anda pada form yang telah disediakan, fungsi dari set jadwal adalah agar sistem
dapat memilihkan kandidat yang akan dinilai oleh Asesor.
5. Klik pada kolom "Atur Tanggal" untuk memilih tanggal dan klik pada kolom "Atur S esi/S lot" untuk memilih alokasi
sesi/slot pada tanggal yang dipilih.

6. Sebagai contoh, Asesor akan set 5 sesi/slot pada tanggal 7 September 2020 (perhatikan gambar).
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INFO! S emua S lot / S esi dalam waktu WIB, Apabila Anda di walayah WIT dan WITA mohon untuk
menyesuaikan waktu zona masing masing.
7. Ulangi langkah tersebut diatas untuk set alokasi jadwal pada tanggal berikutnya. Jika telah sesuai klik tombol S IMPAN.

8. Jadwal telah selesai dibuat, Sistem akan otomatis mencocokan jadwal yang telah Anda buat dengan jadwal kandidat
yang akan dites, kemudian secara otomatis sistem akan mendistribusikan secara acak.
9. Jika terdapat jadwal susulan, silakan atur jadwal susulan tersebut pada kolom yang telah disediakan.
10. Pada laman pengaturan jadwal, silakan tentukan tanggal dan slot/sesi jadwal susulan tersebut. Jika telah sesuai, klik S IMPAN.
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4.3 Mulai Simulasi Mengajar
Simulasi M engajar akan dilakukan secara daring (video conference) menggunakan layanan Google Meet. Pastikan Anda
menggunakan peramban (browser) dimana akun GSuite Anda sedang aktif login.
Jika Anda menggunakan perangkat mobile (HP), pastikan sudah menambahkan akun GSuite yang telah diterima pada perangkat
mobile (HP) Anda, pastikan juga pada perangkat mobile (HP) Anda juga telah terpasang aplikasi Google M eet.

Berikut langkah singkat pemasangan aplikasi Google M eet pada perangkat mobile /HP (contoh instalasi pada HP berbasis sistem
operasi Android) :
1. Buka layanan / aplikasi Google PlayS tore dari HP Anda.
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2. Cari dan pasang/Install aplikasi Google M eet.
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3. Selesai. Aplikasi Google M eet telah terpasang / ter-Install.
Berikut langkah singkat cara Asesor mulai melakukan simulasi mengajar :
1. Pastikan sudah melakukan pengaturan jadwal.
2. Sistem akan secara otomatis mendistribusikan kandidat yang akan dites berdasarkan hasil dari pengaturan jadwal yang telah
dilakukan.
3. Pada laman Penilaian Simulasi M engajar, pilih kandidat yang tersedia dan klik tombol MULAI & NILAI.
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4. Selanjutnya, klik tombol Tautan Google Meet yang telah tersedia. Sistem akan secara otomatis mengarahkan Anda pada
layanan / aplikasi Google M eet yang telah terpasang.

5. Pastikan Anda menggunakan akun GSuite Anda untuk mengakses video conference melalui Google M eet tersebut tanpa harus
menunggu persetujuan izin akses video conference.
6. Jika muncul tampilan seperti gambar dibawah ini (membutuhkan persetujuan akses video conference) karena pada browser
yang Anda gunakan juga sedang aktif login akun GM ail lainnya, klik tombol S witch Account.

7. Selanjutnya, pilih akun GSuite Anda yang sesuai.
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8. Pastikan mikrofon perangkat Anda aktif, pastikan juga kamera pada perangkat Anda juga diaktifkan. Jika telah siap, klik
tombol "Join Now" / "Bergabung".

9. Berikut contoh tampilan ketika akses Google M eet melalui perangkat mobile / HP .
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10. Tunggu hingga asesor pendamping maupun kandidat sudah bergabung. Berikut contoh tampilan notifikasi saat kandidat
peserta hendak bergabung pada sesi video conference simulasi mengajar.

11. Pastikan sebelum sesi simulasi mengajar dimulai, Anda melakukan tahapan perekaman (recording video conference) sesi
tersebut.
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PERHATIAN! Fitur perekaman hanya tersedia untuk Google Meet versi komputer. Pengguna aplikasi versi seluler
tidak tersedia fitur perekaman hanya akan menerima notifikasi saat rekaman dimulai atau dihentikan, tetapi
tidak dapat mengontrol rekaman.
Detil petunjuk perekaman rapat video di Google M eet dapat dilihat disini.
12. Klik pada tombol opsi dan pilih opsi menu RECORD MEETING (perhatikan gambar).

13. Sesi simulasi mengajar dimulai dengan mode perekaman aktif hingga batasan waktu yang telah ditentukan.
14. Jika sesi simulasi mengajar telah dinyatakan cukup / berakhir, silakan hentikan perekaman sesi terlebih dahulu (Stop
Recording). Klik tombol opsi dan pilih opsi S TOP RECORDING.

15. Untuk mengakhiri sesi simulasi mengajar tersebut, klik tutup telefon (Leave Call).
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16. Bagi Anda yang bertindak sebagai asesor utama (Asesor 1), pastikan Anda memasukan tautan (URL) hasil perekaman sesi
simulasi mengajar tersebut saat melakukan penilaian (lihat panduannya pada bab selanjutnya).
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5. Wawancara (Interview)
Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, Wawancara dilakukan
dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.
Pada bagian ini akan dibahas mengenai tata kolola pengaturan jadwal wawancara hingga tata cara mulai penilaian wawancara yang
dilakukan oleh Asesor.

5.1 Akses SIM Guru Penggerak
Berikut langkah singkat akses SIM Guru Penggerak yang dapat dilakukan oleh Asesor Guru Penggerak :
1. Pastikan surel Anda telah ditambahkan sebagai Asesor oleh GTK (atau telah menerima akun login sebagai Asesor dari GTK).
2. Akses portal SIM PKB di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
3. Selanjutnya pilih program Guru Penggerak dan klik tombol MAS UK.

4. Anda juga dapat mengakses laman portal Guru Penggerak melalui alamat
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/ dan klik MAS UK.
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5. Selanjutnya masukan surel dan kata sandi akun Asesor Anda pada form login yang tersedia.

6. Berikut contoh tampilan laman beranda Asesor, sistem juga akan menginformasikan akun GSuite yang nantinya akan Anda
gunakan untuk melakukan sesi simulasi mengajar (Microteaching) dan Wawancara, pastikan Anda melakukan aktivasi
akun GS uite sebelum melakukan aktivitas selanjutnya (Lihat panduan detilnya pada BAB I ).
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5.2 Atur Jadwal Wawancara
Asesor dihimbau untuk mengatur Jadwal kapan akan melakukan Sesi Wawancara dan Penilaian. Asesor memiliki waktu hingga (
sesuai dengan ketentuan pada masing masing angkatan ) untuk mengatur Jadwal Sesi Wawancara. Berikut langkah singkat
atur jadwal wawancara yang dapat dilakukan oleh Asesor :
1. Pada laman beranda Asesor, pilih modul menu WAWANCARA.

2. Pada laman Penilaian Wawancara Guru, klik tombol ATUR JADWAL.

3. Sebelum Anda set jadwal, perhatikan alokasi sesi ujian per-hari yang telah disediakan, S esi Wawancara akan
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan waktu pada masing masing angkatan.
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4. Selanjutnya, silakan memilih tanggal dan sesi Anda pada form yang telah disediakan, fungsi dari set jadwal adalah agar sistem
apat memilihkan kandidat yang akan dinilai oleh Asesor.
5. Klik pada kolom "Atur Tanggal" untuk memilih tanggal dan klik pada kolom "Atur S esi/S lot" untuk memilih alokasi
sesi/slot pada tanggal yang dipilih.

6. Sebagai contoh, Asesor akan set 4 sesi/slot wawancara pada tanggal 14 September 2020 (perhatikan gambar).
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INFO! S emua S lot / S esi dalam waktu WIB, Apabila Anda di walayah WIT dan WITA mohon untuk
menyesuaikan waktu zona masing masing.
7. Ulangi langkah tersebut diatas untuk set alokasi jadwal pada tanggal berikutnya. Jika telah sesuai klik tombol S IMPAN.

8. Jadwal telah selesai dibuat, Sistem akan otomatis mencocokan jadwal yang telah Anda buat dengan jadwal kandidat
yang akan dites, kemudian secara otomatis sistem akan mendistribusikan secara acak.
9. Jika terdapat jadwal susulan, silakan atur jadwal susulan tersebut pada kolom yang telah disediakan.
10. Pada laman pengaturan jadwal, silakan tentukan tanggal dan slot/sesi jadwal susulan tersebut. Jika telah sesuai, klik S IMPAN.
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5.3 Mulai Sesi Wawancara
Sesi Wawancara akan dilakukan secara daring (video conference) menggunakan layanan Google Meet. Pastikan Anda menggunakan
peramban (browser) dimana akun GSuite Anda sedang aktif login.
Jika Anda menggunakan perangkat mobile (HP), pastikan sudah menambahkan akun GSuite yang telah diterima pada perangkat
mobile (HP) Anda, pastikan juga pada perangkat mobile (HP) Anda juga telah terpasang aplikasi Google M eet.

Berikut langkah singkat pemasangan aplikasi Google M eet pada perangkat mobile /HP (contoh instalasi pada HP berbasis sistem
operasi Android) :
1. Buka layanan / aplikasi Google PlayS tore dari HP Anda.
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2. Cari dan pasang/Install aplikasi Google M eet.

47

M ulai Wawancara

3. Selesai. Aplikasi Google M eet telah terpasang / ter-Install.
Berikut langkah singkat cara Asesor mulai sesi wawancara :
1. Pastikan sudah melakukan pengaturan jadwal wawancara.
2. Sistem akan secara otomatis mendistribusikan kandidat yang akan dites berdasarkan hasil dari pengaturan jadwal yang telah
dilakukan.
3. Pada laman Penilaian Wawancara Guru, pilih kandidat yang tersedia dan klik tombol MULAI & NILAI.
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4. Selanjutnya, klik tombol tautan Google M eet yang telah tersedia. Sistem akan secara otomatis mengarahkan Anda pada
layanan / aplikasi Google M eet yang telah terpasang.

5. Pastikan Anda menggunakan akun GSuite Anda untuk mengakses video conference melalui Google M eet tersebut tanpa harus
menunggu persetujuan izin akses video conference.
6. Jika muncul tampilan seperti gambar dibawah ini (membutuhkan persetujuan akses video conference) karena pada browser
yang Anda gunakan juga sedang aktif login akun GM ail lainnya, klik tombol S witch Account.

7. Selanjutnya, pilih akun GSuite Anda yang sesuai.
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8. Pastikan mikrofon perangkat Anda aktif, pastikan juga kamera pada perangkat Anda juga diaktifkan. Jika telah siap, klik
tombol "Join Now" / "Bergabung".

9. Berikut contoh tampilan ketika akses Google M eet melalui perangkat mobile / HP .
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10. Tunggu hingga asesor pendamping maupun kandidat sudah bergabung. Berikut contoh tampilan notifikasi saat kandidat
peserta hendak bergabung pada sesi video conference sesi wawancara tersebut.

11. Pastikan sebelum sesi wawancara dimulai, Anda melakukan tahapan perekaman (recording video conference) sesi tersebut.
PERHATIAN! Fitur perekaman hanya tersedia untuk Google Meet versi komputer. Pengguna aplikasi versi seluler
tidak tersedia fitur perekaman hanya akan menerima notifikasi saat rekaman dimulai atau dihentikan, tetapi
tidak dapat mengontrol rekaman.**
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Detil petunjuk perekaman rapat video di Google M eet dapat dilihat disini.
12. Klik pada tombol opsi dan pilih opsi menu RECORD MEETING (perhatikan gambar).

13. Sesi mengajar dimulai dengan mode perekaman aktif hingga batasan waktu yang telah ditentukan.
14. Jika sesi wawancara tersebut telah dinyatakan cukup / berakhir, silakan hentikan perekaman sesi terlebih dahulu (Stop
Recording). Klik tombol opsi dan pilih opsi S TOP RECORDING.

15. Untuk mengakhiri sesi wawancara tersebut, klik tutup telefon (Leave Call).

52

M ulai Wawancara

16. Bagi Anda yang bertindak sebagai asesor utama (Asesor 1), pastikan Anda memasukan tautan (URL) hasil perekaman sesi
wawancara tersebut saat melakukan penilaian (lihat panduannya pada bab selanjutnya).
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6. Penilaian Paper Based Interview (PBI) Calon Instruktur
Proses seleksi yang menggunakan teknik wawancara untuk mengajukan pertanyaan kepada calon instruktur tentang pengetahuan,
keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain (KSAO) yang mereka miliki yang penting agar mereka dapat melakukan pekerjaan
dengan baik. Studi menunjukkan bahwa cara orang berperilaku di masa lalu mungkin adalah cara mereka akan berperilaku di masa
depan. Pertanyaan PBI menceritakan tentang apa yang mereka lakukan (perilaku mereka) di masa lalu. M elihat sejauh mana setiap
calon instruktur memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik penting lainnya yang diperlukan untuk kinerja
pekerjaan yang sukses.
Adapun urutan melakukan menilaian sebagai berikut :
1. Login Pada SIM Guru Penggerak (GP)
2. Pindah Peran Sebagai Asesor Guru Penggerak (GP)
3. Asesor M enilai Paper Based Interview (PBI) Calon Instruktur
4. Asesro Dapat Edit Data Penilaian Atau Hapus
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6.1 Login Pada SIM Guru Penggerak (GP)
Berikut akan dijelaskan langkah-langkah untuk masuk dan login pada Program Guru Penggerak
1. Pastikan surel Anda telah ditambahkan sebagai Asesor oleh GTK (atau telah menerima akun login sebagai Asesor dari GTK).
2. Akses portal SIM PKB di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
3. Selanjutnya pilih program Guru Penggerak dan klik tombol MAS UK.

4. M asukkan surel yang telah anda miliki sebagai asesor.

5. Selanjutnya adan sudha masuk ke dalam Program Guru Penggerak.
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6.2 Pindah Peran Sebagai Asesor Guru Penggerak (GP)
Setelah melakukan login pada Program Penggerak langkah berikutnya ialah pindah peran sebagai asesor.
Adapun tata caranya sebagai berikut:
1. Pilih dan klik pada profil pengguna.

2. Selanjutnya klik pada ganti instansi.

3. Selanjutnya akan muncul popup pilihan instansi dan pilih yang sebagai Asesor Guru Penggerak
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6.3 Asesor Menilai Paper Based Interview (PBI) Calon
Instruktur
Setelah memindahkan peran menjadi Asesor Guru Penggerak selanjutnya anda dapat menilai Paper Based Interview (PBI) calon
instruktur.
Adapun tata caranya sebagai berikut:
1. Pilih card Penilaian PBI

2. Selanjutnya akan masuk pada halaman Penilaian PBI Calon Instruktur
3. Pada halaman penilaian PBI calon instruktur terdapat Data Pendaftar Calon Instruktur

4. Selanjutnya untuk melakukan penilai dengan klik PERIKAS
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5. Selanjutnya anda dapat menilai paper base interview (PBI) yang sudah diisikan olah kandidat dengan memilih skor nilai 0
sampai 4

6. Untuk indikator penilaian anda bisa melihatnya ditombol "?"

7. Akan muncul popup indikator penilaian
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8. Setelah melakukan penilaian pada semua soal, selanjutnya S impan
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6.4 Fitur Filter Status
Fitur filter status ini untuk memfilter status yang ada pada Data Pendaftar Calon Instruktur, dasar filter ini dibagi menjadi 3 yaitu:
Belum dinilai
Sedang dinilai
Sudah dinilai
Adapun tata caranya sebagai berikut:
1. Pada Data Pendaftar Calon Instruktur terdapat filter disisi kanan

2. Klik filter, selanjutnya akan muncul pilihan filter status

3. selanjutnya klik terapkan dan Data Pendaftar Calon Instruktur akan mengikuti filter
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6.5 Asesro Dapat Ubah Data Penilaian Atau Batal Penilaian
Sebelum mengubah data penilaian atau batal penilaian pastikan sudah memfilter status S udah Dinilai agar daftar calon peserta
muncul

Berikut adalah tata cara untuk Mengubah Penilaian :
1. Pilih kandidat yang akan diubah penilaiannya
2. Pilih opsi titik 3 dan klik Ubah Nilai

3. Selanjutnya akan masuk kehalaman penilaian dan terdapat skor nilai yang sebelumnya sudah terisi

4. Setelah selesai mengubah skor nilai selanjutnya S IMPAN
Berikut adalah tata cara untuk Batalkan Penilaian :
1. Pilih kandidat yang akan diubah penilaiannya
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2. Pilih opsi titik 3 dan klik Batal Penilaian

3. Selanjutnya akan muncul popup konfirmasi batal penilaian

4. Klik YA, dan status penilaian akan berubah menjadi Belum Dinilai

65

