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Introduction

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMPKB
UNTUK TATA KELOLA KOMUNITAS GTK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
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Pengantar

Komunitas GTK Bergabung Jadi Anggota, Guru Peroleh
Manfaat PKB
Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) merupakan komunitas yang telah terdaftar dan teregistrasi secara
resmi di S istem Informasi Manajemen (S IM) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Komunitas GTK
terdiri atas komunitas kelompok kerja (pokja) dan komunitas rayon. Kedua komunitas ini berperan memfasilitasi guru
dalam pelaksanaan PKB.
Ada yang berbeda dari pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tahun 2017. Program yang merupakan
kelanjutan dari Program Guru Pembelajar ini, dilaksanakan dengan berbasis komunitas guru dan tenaga kependidikan (GTK).
Komunitas guru merupakan kumpulan yang dibentuk sebagai sarana peningkatan profesionalitas dan kompetensi bagi guru dan
berada di bawah naungan dinas pendidikan.
Komunitas GTK ini terdiri atas dua, yaitu komunitas kelompok kerja (pokja) dan komunitas rayon. Komunitas pokja adalah
komunitas yang disahkan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/ kota dan memiliki Surat Keputusan Pendirian Komunitas.
Sementara komunitas rayon adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran/paket keahlian yang dikoordinasikan
dan dibentuk oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pemberdayaan komunitas GTK dilakukan untuk mengaktifkan kembali Pusat Kegiatan Gugus atau Kelompok Kerja Guru (KKG),
M usyawarah Guru M ata Pelajaran (M GM P), M usyawarah Guru Bimbingan Konseling (M GBK), Kelompok Kerja Kepala
Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS). Sementara itu, UPT di bawah Direktorat Jenderal GTK
menyelenggarakan PKB melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan
Komunikasi (LPPPTK KPTK), serta dinas pendidikan dan instansi publik lainnya. Salah satu syarat guru dapat mengikuti PKB
adalah terdaftar di dalam komunitas GTK pada Sistem Informasi M anajemen (SIM ) PKB. Untuk itu pastikan bahwa guru terdaftar
dalam SIM PKB. Sementara itu bagi guru yang belum tergabung dalam komunitas pokja, dapat mendaftar sesuai dengan Standar
Operasional Penyelenggaraan KKG/M GM P yang diatur dalam Standar Pengembangan KKG dan M GM P.
Pembentukan komunitas pokja dikoordinasi oleh dinas pendidikan setempat. Ketua komunitas mendaftar dan meregistrasikan
komunitasnya ke SIM PKB. Setelah seluruh data dan informasi identitas komunitas dilengkapi, ketua komunitas dapat melengkapi
dan memverifikasi anggota guru di komunitas tersebut.
Sementara itu, komunitas rayon dibentuk agar seluruh guru mendapatkan haknya untuk mengikuti Program Pembinaan Karier Guru
melalui Peningkatan Kompetensi. Komunitas rayon yang dibentuk UPT didaftarkan ke SIM Pembinaan Karier Guru dan dapat
disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. UPT membentuk komunitas rayon untuk mata pelajaran/paket keahlian tertentu dari
satu atau lebih provinsi dan beranggotakan minimal delapan orang.
Komunitas rayon ini dapat dibentuk UPT hanya jika jumlah guru mata pelajaran/ paket keahlian dalam suatu provinsi tertentu
kurang dari delapan orang, belum terdaftar dalam komunitas pokja, serta belum terdaftar dan teregistrasi di dalam SIM PKB. Jika
hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari delapan guru mata pelajaran/paket keahlian tertentu dalam suatu provinsi,
maka komunitas akan terbentuk, disahkan, dan didaftarkan ke SIM PKB oleh dinas pendidikan setempat. Namun, apabila terdapat
kurang dari delapan guru mata pelajaran/paket keahlian tertentu dalam suatu provinsi, maka UPT dapat membentuk komunitas
rayon yang anggotanya berasal dari satu atau lebih provinsi dengan mata pelajaran/paket keahlian yang sama, beranggotakan
minimal delapan orang. UPT yang membentuk komunitas rayon ini kemudian mendaftarkannya ke SIM PKB. (*)
Catatan: S alah satu syarat guru dapat mengikuti PKB adalah terdaftar di dalam komunitas GTK pada S istem
Informasi Manajemen (S IM) PKB. Untuk itu pastikan bahwa guru terdaftar dalam S IM PKB.
Sumber.).
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Gambaran Umum Kelola Komunitas GTK

1. Gambaran Umum Kelola Komunitas
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Registrasi Komunitas GTK

1.1 Registrasi Komunitas
1.1.1 Pendataan dan Monitoring Komunitas
Komunitas Guru merupakan kumpulan yang dibentuk sebagai sarana peningkatan profesionalitas dan kompetensi bagi Guru dan
berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.

M onitoring Komunitas Guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Berikut langkah singkat monitoring Komunitas Guru :
1. Login sebagai Admin / Opertator Dinas Pendidikan pada layanan https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/ .

2. Setelah berhasil login, akan ditampilkan halaman beranda Admin Dinas Pendidikan. Selanjutnya pilih menu Komunitas GTK.
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3. Pada jendela dialog yang muncul, tentukan dan Pilih Tipe & Wilayah Komunitas.

4. Akan ditampilkan daftar Komunitas GTK pada daftar tipe komunitas tersebut.
5. Untuk melihat detil profil komunitas, klik pada nama komunitas yang diinginkan.
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6. Akan ditampilkan detil profil / informasi komunitas tersebut, klik tombol OK untuk kembali.
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1.1.2 Tambah Komunitas GTK
Untuk menambah Komunitas GTK baru, silakan lakukan langkah berikut :
1. Pada halaman beranda Admin Dinas, pilih fitur Komunitas GTK.

2. Pada jendela dialog yang muncul, tentukan dan Pilih Tipe & Wilayah Komunitas.

3. Akan ditampilkan daftar Komunitas GTK pada daftar tipe komunitas tersebut.
4. Setelah tipe komunitas telah ditentukan, pada halaman Komunitas GTK klik tombol Tambah (+) seperti pada gambar
dibawah ini untuk mulai menambahkan Komunitas GTK baru pada tipe komunitas tersebut.
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5. Pada jendela baru yang muncul, lengkapi informasi komunitas baru Anda. Isi data serta Pilih ketua komunitas tersebut
(opsional) dan pastikan Anda melampirkan SK Pendirian komunitas tersebut.

6. Jika data berhasil disimpan, akan ditampilkan pada daftar komunitas. Untuk melihat detil komunitas, klik pada nama
komunitas yang diinginkan.
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7. Selanjutnya akan ditampilkan detil informasi komunitas tersebut, klik tombol OK untuk kembali.
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1.1.3 Komunitas Pengawas
Untuk Komunitas Pengawas akan secara otomatis degenerate oleh sistem dengan ketentuan satu kota/kab memiliki
satu komunitas pengawas. S ehingga admin Dinas Pendidikan tidak perlu membuat baru komunitas pengawas.
Untuk melihat daftar komunitas pengawas pada tiap kota/kabupaten, silakan ikuti langkah berikut :
1. Pada halaman Beranda admin Dinas, pilih menu Komunitas GTK.

2. Pada kotak dialog yang muncul, pilih tipe komunitas PENGAWAS (menyesuaikan jenjang naungan).

3. Akan ditampilkan komunitas pengawas pada kota/kab tersebut.
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1.1.4 Buat Komunitas Rayon
Prosedur ini dilakukan oleh Admin P4TK. Berikut langkah – langkah membuat komunitas rayon baru :
1. Pada halaman beranda P4TK, pilih menu Komunitas GTK.

2. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman Komunitas GTK, pada kotak dialog yang muncul tentukan lingkup komunitas
rayon dan pilih tipe komunitas yang diinginkan.

3. Akan ditampilkan daftar komunitas yang pernah dibuat sebelumnya pada tipe dan wilayah komunitas terseleksi tersebut.
Untuk menambahkan komunitas baru, klik tombol tambah (+).
4. Selanjutnya, lengkapi informasi komunitas yang akan Anda buat. Jika telah sesuai klik S IMPAN.

16

Komunitas Rayon

17

Set Ketua Komunitas GTK

1.2 Set Ketua Komunitas
Kelola Ketua Komunitas dilakukan oleh Admin Dinas atau Admin P4TK sesuai lingkup binaannya;
1. Ketua Komunitas merupakan individu yang diangkat menjadi koordinator komunitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Ketua komunitas malakukan proses pendataan terhadap anggota komunitas
3. Ketua komunitas dapat menambahkan anggota dan mencetak akun anggota
komunitas.
Set Ketua Komunitas GTK dilakukan saat Anda membuat komunitas baru :

Namun jika Anda belum menentukan / belum set ketua komunitas saat membuat komunitas baru, Anda dapat set komunitas baru
dengan langkah-langkah berikut :
1. Pada daftar komunitas, pilih komunitas yang belum diset ketua komunitasnya. Klik opsi menu seperti gambar dibawah ini.

2. Pilih opsi menu Edit Profil Komunitas.
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3. Akan ditampilkan halaman Update Komunitas GTK. Klik tombol PILIH KETUA untuk memilih ketua komunitas.

4. Akan ditampilkan daftar PTK, klik pada nama PTK yang diinginkan untuk dijadikan ketua komunitas. Gunakan fitur filter
data untuk mencari PTK yang diinginkan.

5. Jika ketua komunitas telah ditentukan, klik S IMPAN untuk menyimpan data.
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6. Ketua komunitas berhasil ditentukan. Cara diatas berlaku untuk menggati ketua komunitas yang sudah ada.
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1.3 Cetak Akun Ketua Komunitas
Setelah Anda menentukan ketua komunitas, silakan CETAK AKUN KETUA KOMUNITAS tersebut :
1. Pada daftar komunitas, pilih komunitas yang ingin dicetak akun ketua komunitasnya. Klik tombol CETAK seperti gambar
dibawah ini.

2. Serahkan surat pemberitahuan akses layanan tersebut kepada Ketua Komunitas bersangkutan untuk digunakan login pada
layanan SIM PKB.
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2. Kelola Anggota Komunitas
Prosedur ini dilakukan oleh ketua komunitas yang telah ditetapkan.

2.1 Tambah Anggota Komunitas oleh Ketua Komunitas
Ketua komunitas dapat menambahkan anggota komunitasnya, berikut langkah-langkah penambahan anggota komunitas :
Catatan : Ketua Komunitas Rayon hanya dapat melihat anggota komunitas,tanpa bisa menambah atau
menghapus anggota. Langkah – langkah berikut dikhususkan untuk ketua komunitas non-rayon.
1. Ketua Komunitas login pada akun GTK nya melalui layanan https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/

2. Akan ditampilkan halaman Beranda SIM PKB Anda. Pilih modul Komunitasku.

3. Anda akan diarahkan pada laman Beranda Komunitas. Pilih modul Anggota Komunitasku.
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4. Akan ditampilkan halaman Kelola Anggota Komunitasku. Pada halaman tersebut akan ditampilkan daftar anggota
komunitas Anda yang pernah ditambahkan sebelumnya. Untuk menambahkan anggota komunitas baru, klik tombol Tambah
“+” seperti gambar dibawah ini.

5. Pilih PTK pada daftar yang muncul sebagai anggota komunitas Anda, klik pada nama PTK tersebut untuk memilih.
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2.2 Set Jabatan Anggota Komunitas
Setelah ketua komunitas menambahkan anggotanya, ketua komunitas dapat mengangkat seketaris dan bendahara dari anggotanya,
dengan ketentuan satu anggota satu jabatan pada suatu komunitas. Berikut langkah singkat mengangkat sekertaris dan bendahara
dalam komunitas Anda :
1. Pada laman Beranda Komunitas. Pilih modul Anggota Komunitasku.

2. Akan ditampilkan halaman Kelola Anggota Komunitasku. Pada halaman tersebut akan ditampilkan daftar anggota
komunitas yang pernah ditambahkan sebelumnya.
3. Untuk mengangkat jabatan sekertaris, silakan pilih anggota yang diinginkan, klik tombol opsi dan pilih opsi menu Jadikan
S ekertaris.

4. Untuk mengangkat jabatan bendahara, silakan pilih anggota yang diinginkan, klik tombol opsi dan pilih opsi menu Jadikan
Bendahara.
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5. Jabatan sekertaris dan bendahara berhasil ditambahkan.

6. Jika terjadi kesalahan pengangkatan ataun memberhentikan jabatan sekertaris atau bendahara yang telah ditentukan, silakan
klik opsi menu pada anggota yang menjabat tersebut dan pilih opsi menu Hapus Jabatan.
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3. Kelola Data SIMPKB oleh Guru
Pada bagian ini akan dibahas mengenai tata kelola data di SIM PKB yang dapat dilakukan oleh Guru.

3.1 Ubah Mata Pelajaran (mapel) UKG oleh Guru
Berikut panduan singkat tata kelola ubah mapel UKG guru :
1. Guru login pada akun GTK nya melalui layanan https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/

2. Akan ditampilkan halaman Beranda SIM PKB Guru. Pilih modul menu Profilku.

3. Gulir laman, pada kolom M ata Pelajaran klik ikon pensil.
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4. Guru akan diarahkan pada laman Edit M ata Pelajaran, klik ikon pensil untuk mulai pilih mapel yang sesuai.

5. Pada kotak dialog yang muncul, pilih mapel dari daftar.

6. Jika telah sesuai klik S IMPAN.
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3.2 Bergabung pada Komunitas GTK
Guru akan diundang untuk bergabung menjadi anggota komunitas melalui sistem setelah ketua komunitas tertentu menambahkan
guru sebagai anggota komunitasnya. Guru dapat memilih untuk bergabung pada salah satu komunitas jika terdapat lebih dari satu
undangan untuk bergabung pada komunitas tertentu.
Berikut cara singkat untuk guru dapat bergabung pada suatu komunitas GTK :
1. Anda akan memperoleh informasi undangan untuk menjadi anggota komunitas jika telah ditambahkan sebagai anggota
komunitas.
2. Pada laman beranda SIM PKB Guru akan ditampilkan kotak dialog UNDANGAN MENJADI ANGGOTA KOMUNITAS .

3. Untuk menerima undangan, klik pada undangan dari komunitas yang sesuai dan klik tombol TERIMA UNDANGAN.

4. Jika undangan lebih dari satu, klik dahulu pada undangan yang akan ditolak dan klik tombol TOLAK UNDANGAN.
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5. Selanjutnya ulangi langkah ke-3 di atas untuk menerima undangan.
6. Selamat, Anda telah berhasil bergaung menjadi anggota komunitas. Klik tombol Cetak Kartu Anggota untuk mencetak kartu
anggota komunitas Anda.
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