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Program Guru Penggerak (PGP) yang diluncurkan pada 3 
Juli 2020 mendapat sambutan luar biasa dari para guru 

di seluruh Indonesia. Terbukti saat ini PGP telah memasuki 
angkatan ke-7. 

Peserta PGP dari angkatan pertama hingga ke-7 
mencapai 530.697 guru.  Sebanyak 2.395 guru telah 
dinyatakan lulus pada Angkatan ke-1. Sedangkan jumlah 
peserta pelatihan Angkatan ke-2 yang telah lulus mencapai 
3.004 guru.

Peminat untuk mengikuti PGP jenjang PAUD juga terus 
meningkat. Total guru yang mendaftar PGP jenjang PAUD 
mencapai 34.837 guru. "Kami mengucapkan terima kasih 
dan dukungan kepada para Guru Penggerak jenjang 
PAUD yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk 
bersama-sama melakukan transformasi pendidikan," kata 
Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.

Namun demikian, masih banyak guru PAUD yang belum 
mengikuti PGP. Saat ini jumlah guru PAUD mencapai  
482.234 orang. Mereka mengajar di 205.939 unit PAUD 
dengan jumlah peserta didik 6.275.300 anak. 

"Kami akan terus berjuang lebih 
keras lagi untuk mendorong 
dan memfasilitasi para guru 
PAUD untuk mengikuti PGP," 
kata Santi Ambarrukmi 
kembali. Semua ini dilakukan 
demi meningkatkan kualitas 
pendidikan Indonesia agar 
mampu bersaing di tengah 
persaingan global. ■
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Kami bersyukur bahwa semangat guru PAUD untuk 
mengikuti Program Guru Penggerak (PGP) begitu tinggi 
yang jumlahnya telah mencapai 34.837 orang. 

Semangat guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi 
tentunya perlu mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya. 
Antara lain dengan secara bertahap, Pemerintah 
mengangkat mereka menjadi guru Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Langkah ini diharapkan dapat  mengatasi tantangan 
kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer 
jenjang PAUD selama ini.

Berbagai usaha pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas dan kesejahteraan guru PAUD ini diharapkan akan 
berbuah positif dengan hadirnya anak-anak Indonesia yang 
berkualitas sebagai perwujudan dari Profil Pelajar Pancasila 
yang kita cita-citakan bersama.

Kami memberi apresiasi sebesar-besarnya atas 
semangat guru PAUD yang tidak mengenal menyerah 
dalam menghadapi tantangan seberat apapun.

Jakarta,      Mei 2022
Direktur Guru PAUD dan Dikmas

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari 
masa keemasan seorang anak. Kualitas peserta didik di 

PAUD akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa 
mendatang. Karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi mempunyai perhatian sangat besar 
terhadap kualitas PAUD.

Salah satu usaha yang terus gencar dilakukan adalah 
dengan meningkatkan kualitas guru PAUD. Kami mendorong 
para guru untuk meningkatkan kompetensi sebagai bagian 
dari filosofi pembelajar sepanjang hayat. 

Sesuai Dapodik, jumlah guru PAUD mencapai 482.234 
orang. Mereka mengajar di 205.939 unit PAUD dengan jumlah 
peserta didik  6.275.300 anak.
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Sahabat Guru PAUD dan Dikmas yang budiman, kami 
ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan Hari 

Pendidikan Nasional Tahun 2022. Semoga di sepanjang 
tahun ini kita tetap dalam keadaan sehat, bahagia, 
dan semangat, serta ada dalam lindungan Tuhan Yang 
Maha Esa. Kita tahu meski angka penyebaran Covid-19 
mulai melandai dan berbagai aktivitas di luar ruangan 
mulai diperbolehkan, akan tetapi penerapan protokol 
kesehatan harus terus dilakukan demi menjaga kita 
dari penyebaran virus yang tetap berbahaya.

Melalui Buletin Warna Warni Edisi Keenam Mei tahun 
2022 ini kami menyuguhkan dua tema utama. Pada 
tema pertama, kami membahas tentang perkembangan 
Guru Penggerak PAUD yang angka partisipasinya  terus 
meningkat tiap angkatannya.  Ada pula pembahasan 
mengenai metode pelatihan tingkatkan kompetensi 
Guru Penggerak serta coaching clinic yang diberikan 
kepada para peserta melalui webinar.   

Tema kedua, pembahasan berlanjut pada 
perkembangan pengangkatan Guru Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK). Terutama mengenai jumlah formasi guru 
ASN PPPK yang akan dibuka pada tahun 2022. Selain 
itu, kami juga juga mengulas kembali perjalanan seleksi 
ASN Tahap 1 dan 2 Tahun 2021 serta jumlah peserta 
yang berhasil lolos menjadi guru ASN PPPK. 

Kami juga menghadirkaan tulisan berupa testimoni 
dari para peserta yang telah mengikuti Program Guru 
Penggerak. Tujuannya agar apa yang mereka lalui dapat 
menjadi pemicu semangat untuk terus belajar menjadi 
guru profesional yang berpusat pada murid. 

Melalui Buletin Warna Warni ini,  kami senantiasa 
berupaya untuk memberikan sajian menarik bagi 
para pembaca. Kami juga berharap bacaan ini dapat 
menambah wawasan dan menjadi inspirasi yang 
melahirkan gagasan kreatif bagi guru PAUD dan Dikmas.  

Salam Warna
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minat guru ikuti

pgp paud terus meningkat

Sejak Program Guru Penggerak (PGP) 
diluncurkan pada 3 Juli 2020, minat para 
guru untuk mengikuti pelatihan sangat besar. 

Secara umum, minat guru dari berbagai jenjang 
untuk mengikuti PGP semakin meningkat dari 
setiap angkatan. 

Pada Angkatan ke-1 jumlah pendaftar guru dari 
berbagai jenjang mencapai 19.218 guru. Angkatan 
ke-2 sebanyak 17.091 guru. Angkatan ke-3 sebanyak 
23.297 guru. Angkatan ke-4 sebanyak 41.950 guru. 
Angkatan ke-5 naik secara signifikan menjadi 
105.732 guru. Angkatan ke-6 sebanyak 131.444 guru. 
Sedangkan pada  Angkatan ke-7 sebanyak 191.965 
guru. 

Total jumlah pendaftar PGP dari Angkatan ke-1 
hingga Angkatan ke-7 mencapai 530.697 guru. 
Sebagian dari para guru yang mengikuti pelatihan 
sudah dinyatakan lulus, yakni untuk Angkatan ke-1 
dan Angkatan ke-2. 

Sebanyak 2.395 guru dinyatakan lulus Program 
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1. Calon Guru 
Penggerak tersebut lulus dengan beragam predikat. 
Sebesar 94,84 persen lulus dengan predikat amat 
baik, predikat baik sebesar 4,33 
persen, predikat cukup 

sebesar 0,58 persen, predikat sedang sebesar 0,12 
persen, dan predikat kurang sebesar 0,12 persen.

Hal tersebut diumumkan Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril 
dikutip dari laman Kemdikbudristek, Kamis, 16 
September 2021.

Sedangkan pelatihan Angkatan ke-2 telah 
dinyatakan rampung pada 18 Desember 2022. 
Sebanyak 3.004 orang dinyatakan lulus sebagai 
Guru Penggerak Angkatan ke-2. Mereka sudah 
menyelesaikan pendidikan selama sembilan bulan 
dari bulan April sampai Desember 2021. 

Saat itu, Kemdikbudristek menggelar secara resmi 
penutupan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 
pada hari Rabu 19 Januari 2022  yang ditayangkan 
secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen GTK 
dan dihadiri Mas Menteri Nadiem Makarim.

“Saya ucapkan selamat kepada 3.004 Guru 
Penggerak Angkatan ke-2 yang sudah menyelesaikan 
pendidikan selama sembilan bulan dari bulan April 
sampai Desember 2021,” kata Mas Menteri saat itu.

Dalam sebuah kesempatan, Iwan Syahril 
menjelaskan Program Guru Penggerak telah mampu 



mengubah pola pikir guru menjadi lebih baik. “Guru 
Penggerak memiliki budaya refleksi, mencari solusi 
dengan berkolaborasi, semangat egaliter, dan rasa 
kekeluargaan yang erat,” kata Irwan Syahril. Lebih 
lanjut, Iwan menyatakan Program Guru Penggerak 
dapat menghasilkan guru yang mampu mendorong 
tumbuh kembang murid secara holistik.

PARTISIPASI GURU PAUD

Peminat untuk mengikuti Program Guru 
Penggerak jenjang PAUD terus meningkat dari 
setiap angkatan. Pada angkatan ke-1, jumlah guru 
PAUD yang turut mendaftar sebanyak 1.603 guru. 
Jumlah pendaftar terus meningkat pada angkatan 
selanjutnya. Angkatan ke-2 sebanyak 2.174 guru, 
Angkatan ke-3 sebanyak 2.003 guru, Angkatan ke-4 
sebanyak 2.480 guru, Angkatan ke-5 sebanyak 6.957 
guru, Angkatan ke-6 sebanyak 8.985 guru, dan pada 
Angkatan ke-7, sebanyak 10.635 guru. Total guru 
yang mendaftar PGP jenjang PAUD mencapai 34.837 
orang.

“Hal ini menunjukan meningkatnya minat para 
guru untuk mengikuti Program Guru Penggerak 
jenjang PAUD,” kata Direktur Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Dr. Santi 
Ambarrukmi, M.Ed.

Sebagian dari guru PAUD tersebut sudah 
menyelesaikan pelatihan  selama 9 bulan, dengan 
jumlah 183 guru untuk angkatan ke-1. Sedangkan 
pada angkatan ke-2, guru PAUD yang sudah 
melakukan pelatihan sebanyak 346 guru. 

Tentu masih banyak guru PAUD yang belum 
mengikuti Program Guru Penggerak ini. Sebagai 
gambaran, berdasarkan Dapodik, jumlah guru PAUD 
seluruh Indonesia sebanyak 482.234 orang. Mereka 
mengajar di 205.939 unit PAUD. Jumlah peserta 
didik yang tertampung mencapai 6.275.300 anak. 
Sedangkan tenaga kependidikan PAUD mencapai 
214.433 orang.

PGP BERLANJUT

Mengingat masih banyaknya guru yang belum 
berpartisipasi, maka pada tahun 2022 pun PGP terus 
berlangsung. Kemendikbud Ristek telah membuka 
seleksi program pendidikan Calon Guru Penggerak 
(CGP) Angkatan ke-7 pada tahun ini.

Rekrutmen Calon Guru Penggerak  angkatan 7 
dilaksanakan  pada 446 wilayah kabupaten/kota 
yang memenuhi syarat. Pendaftaran Calon Guru 

Penggerak Angkatan ke- 7 telah ditutup Jumat, 15 
April 2022. Kuota nasional untuk mengikuti program 
guru penggerak Angkatan ke-7 sebanyak 22.178 
guru penggerak.

PERBAIKAN TERUS MENERUS

Program Guru Penggerak mengalami perbaikan 
secara terus menerus sejak diluncurkan pertama 
kali. Pada angkatan pertama, kedua, dan ketiga, 
seleksi program guru penggerak dibuka untuk guru 
TK, SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk angkatan 
keempat dan seterusnya program guru penggerak 
dibuka untuk kalangan lebih luas meliputi guru TK, 
SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

KRITERIA GURU PENGGERAK

Guru yang akan mengikuti program Pendidikan 
Guru Penggerak harus memiliki beberapa kriteria:

Kriteria umum:

Guru jenjang TK, SD, dan SMP, SMA

Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah 
negeri maupun sekolah swasta

Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik)

Memiliki kualifikasi pendidikannya minimal S1/
D4

Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun

#PAUDituPenting



Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 
10 tahun

Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak

Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, 
PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan 
secara bersamaan dengan proses rekrutmen 
dan pendidikan guru penggerak.

Kriteria seleksi
Para pendaftar akan menjalani seleksi. Mereka yang 
lolos adalah guru yang memiliki kemampuan untuk: 

Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada 
murid

Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan

Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain 
dan kelompok

Memiliki daya juang (resilience) yang tinggi

Memiliki kompetensi kepemimpinan dan 
bertindak mandiri

Memiliki kemampuan untuk belajar hal 
baru, terbuka pada umpan balik, dan terus 
memperbaiki diri.

Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan efektif dan memiliki pengalaman 
mengembangkan orang lain

Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku 
sesuai kode etik

PROFIL GURU PENGGERAK

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.

Guru Penggerak diharapkan bisa menjadi teladan 
dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk 
mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Menjadi Guru Penggerak seorang guru harus lulus 
seleksi dan mengikuti Program Pendidikan Guru 
Penggerak.

Guru Penggerak diharapkan nantinya akan 
memiliki sejumlah peran sebagai berikut:

1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan 
guru di sekolah dan di wilayahnya

2. Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain 
terkait pengembangan pembelajaran di sekolah

3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid 
di sekolah

4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang 
kolaborasi antarguru serta pemangku 
kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran

5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang 
mendorong well-being ekosistem pendidikan di 
sekolah

Menjadi seorang Guru Penggerak, maka guru 
perlu melalui sejumlah tahapan.

1. Tahap pertama yakni seleksi calon guru 
penggerak.

2. Mengikuti program pendidikan guru penggerak 
berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi 
dan pendampingan selama 6 bulan. Selama 
program, nantinya guru tetap menjalankan 
tugas mengajarnya sebagai guru.

Selama mengikuti Program Guru Penggerak, 
peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Jika ada  
oknum yang mengatasnamakan panitia pelaksana 
program Pendidikan Guru Penggerak yang 
memungut biaya, maka bisa dilaporkan ke email 
guru.penggerak@kemdikbud.go.id.

MANFAAT MENGIKUTI GURU PENGGERAK

Ada beberapa manfaat saat mengikuti Program 
Guru Penggerak bagi pendidik yaitu:

 ● Calon Guru Penggerak akan  mengikuti  
pelatihan baik daring, lokakarya, konferensi, dan 
pendampingan. Selama pelaksanaan program 
ini guru tetap menjalankan tugas mengajarnya 
di sekolah masing-masing. Pada pelatihan 
ini, Calon Guru Penggerak akan dipantau 
perkembangannya. Calon Guru Penggerak juga 
akan melaksanakan evaluasi atas pelatihan yang 
mereka ikuti.

 ● Calon Guru Penggerak meningkatkan 
kompetensinya  sebagai pemimpin pembelajaran 
yang berpusat pada murid. Itu artinya, pendidik 
menjadi teladan dan mampu memberikan 
motivasi bagi murid sehingga menguatkan 
kemampuan untuk memberdayakan murid.  
Dengan demikian, guru dapat mengatasi murid 
yang bermacam rupa, termasuk murid yang unik 
dan heterogen.

 ● Pengalaman belajar mandiri dan kelompok 
terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. 
Dengan adanya pelatihan guru penggerak, para 



pengajar dapat menimba ilmu kembali secara 
sistematis.

 ● Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru 
lain yang sama-sama lolos seleksi program guru 
penggerak. Pendaftar calon guru penggerak 
berasal dari seluruh Indonesia. Dengan 
demikian, para calon guru penggerak dapat 
bertukar informasi, pengalaman, dan ilmu yang 
mereka miliki selama pelatihan berlangsung.

 ● Pengalaman mendapatkan bimbingan/
mentoring dari pengajar praktik (pendamping). 
calon Guru Penggerak mendapatkan pelatihan 
dari orang-orang yang ahli di bidangnya. 

 ● Pengajar praktik (pendamping) bagi pelatihan 
guru penggerak berasal dari Widyaiswara dan 
Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan. 
Mereka bertugas untuk mencatat perkembangan 
peserta, serta memberikan motivasi dan 
membantu peserta dalam menjalankan 
pelatihan.

 ● Mendapatkan komunitas belajar baru yang  
memiliki latar belakang berbeda-beda.  Program 
ini memungkinkan guru untuk berkolaborasi 
dengan lebih banyak guru yang bisa dilanjutkan 
setelah usai pelatihan.

 ● Mendapatkan sertifikat pendidikan 306 Jpl dan 
Piagam Guru Penggerak. Hal ini dapat menjadi 
penunjang karier guru. 

SASARAN SEMAKIN LUAS

Penentuan sasaran Program Guru Penggerak 
antara lain: 

 ● Mewakili dari 6 region di Indonesia (Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, 
Sulawesi, dan Papua dan Maluku)

 ● Daerah yang memiliki akses internet

 ● Daerah non daerah tertinggal karena pada masa 
pandemi covid-19, program pendidikan akan 
dilakukan secara virtual maupun daring (online).

SASARAN PGP 

 ● PGP Angkatan ke-1 menyasar 156 kabupaten/
kota. Kuota peserta program guru penggerak 
angkatan pertama  2.800 peserta

 ● PGP Angkatan ke-2, juga menyasar 156 
kabupaten/kota tapi wilayahnya berbeda 
dengan Angkatan ke-1. Kuota peserta program 

guru penggerak angkatan kedua  sebanyak 2.800 
peserta

 ● PGP Angkatan ke-3 juga menyasar 156 
kabupaten/kota yang berbeda dengan 
angkatan-angkatan sebelumnya. Kuota peserta 
program guru penggerak angkatan 3 sebanyak 
2.800 peserta 

 ● PGP Angkatan ke-4 sasarannya lebih banyak 
yakni 160 kabupaten/kota. Kuota peserta 
program guru penggerak angkatan 4 sebanyak  
8.000 peserta.

 ● PGP Angkatan ke-5 sasarannya menjadi 166 
kabupaten/kota. Kuota peserta program guru 
penggerak angkatan ke-5 sebanyak 8.000 
peserta.

 ● PGP Angkatan ke-6 sasarannya sebanyak 156 
kabupaten/kota. Kuota peserta program guru 
penggerak angkatan ke-6 sebanyak 8.000 guru.

 ● PGP Angkatan ke-7 sasarannya meliputi 446 
kabupaten/kota. Kuota peserta program guru 
penggerak angkatan ke-7 sebanyak 20.000 guru.

Ditargetkan, kuota sasaran program guru 
penggerak tahun 2020-2024 sebanyak 405.900 orang 
dengan rincian sebagai berikut :

Dengan semakin banyak guru terlibat dalam 
Program Guru Penggerak diharapkan kualitas 
pendidikan di Indonesia semakin meningkat dari  
PAUD hingga jenjang tertinggi. ◆

No Tahun Kuota Program

1 2020 2.800 Peserta

2 2021 13.100 peserta

3 2022 35.000 peserta

4 2023 95.000 peserta

5 2024 260.000 peserta



Dalam modul ini, pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah:  

Calon Guru Penggerak mampu memahami 
filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan 
melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-
nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal 
dan nasional pada saat ini.

Calon Guru Penggerak mampu menjalankan 
strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang 
mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai 
pusat pengembangan karakter dengan budaya 
positif.

Calon Guru Penggerak mampu 
mengembangkan dan mengkomunikasikan visi 
sekolah yang berpihak pada murid kepada para 
guru dan pemangku kepentingan.

Topik Pembelajaran terdiri dari: 

Filosofi Pendidikan Indonesia

Nilai-nilai dan peran Guru Penggerak

Membangun visi sekolah

Membangun budaya positif di sekolah.

Durasi pembelajaran pada modul ini 
berlangsung selama 2 bulan

Menjadi Guru Penggerak tidaklah mudah. 
Para Calon Guru Penggerak dituntut 
melaksanakan berbagai tahapan seleksi dan 

pelatihan untuk akhirnya mendapatkan predikat 
Guru Penggerak.

Setelah melalui seleksi yang ketat, Calon Guru 
Penggerak wajib melaksanakan pelatihan yang 
saat ini berdurasi 6 bulan. Pelatihan menggunakan 
prinsip Andragogi, Pembelajaran Berbasis 
Pengalaman, Kolaboratif, dan Reflektif. Selama 

pelaksanaan program, guru tetap menjalankan 
tugas mengajarnya sebagai guru.

Metode Pelatihan PGP termasuk untuk Jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD)  terdiri dari  70% 
berupa belajar di tempat kerja dan Komunitas 
Praktik yang meliputi pemberian umpan balik dari 
atasan, rekan, dan siswa. Sementara 20% berupa 
belajar dari rekan dan guru lain, serta 10% dalam 
bentuk pelatihan formal.
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metode pelatihan tingkatkan 

kompetensi guru penggerak

Peserta melaksanakan pelatihan dengan memperlajari berbagai modul. Beberapa 
contoh modulnya antara lain:

Modul 1 tentang Paradigma dan Visi 
Guru Penggerak

Modul 2 tentang Praktik Pembelajaran 
yang Berpihak Kepada Murid

Capaian Pembelajaran yang diharapkan adalah: 

Calon Guru Penggerak dapat 
mengimplementasikan pembelajaran 
berdiferensiasi untuk mengakomodasi 
kebutuhan belajar siswa yang berbeda.

Calon Guru Penggerak mampu mengelola 
emosi dan mengembangkan keterampilan 
sosial yang menunjang pembelajaran.

Calon Guru Penggerak mampu melakukan 
praktik komunikasi yang memberdayakan 
sebagai keterampilan dasar seorang coach .

Calon Guru Penggerak mampu menerapkan 
praktik coaching sebagai pemimpin 
pembelajaran.

Topik Pembelajaran terdiri dari:

Pembelajaran berdiferensiasi

Pembelajaran emosi dan sosial

Coaching

Durasi pembelajaran berlangsung selama 2 
bulan
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Capaian Pembelajaran yang diharapkan adalah:

Calon Guru Penggerak mampu melakukan 
praktik pengambilan keputusan yang 
berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran.

Calon Guru Penggerak mampu melakukan 
strategi pengelolaan sumber daya manusia, 
keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran yang berdampak pada 
murid.

Calon Guru Penggerak mampu merencanakan, 
mengorganisasikan, dan mengarahkan program 
perbaikan dan perubahan sekolah, serta 
memantaunya agar berjalan sesuai rencana dan 
mengarah pada tujuan.

Calon Guru Penggerak mampu 
mengembangkan kegiatan berkala yang 
memfasilitasi komunikasi murid, orangtua dan 
guru serta menyediakan peran bagi orangtua 
terlibat dalam proses belajar yang berdampak 
pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Topik Pembelajaran terdiri dari: 

Pengambilan keputusan sebagai pemimpin 
pembelajaran.

Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.

Pengelolaan program yang berdampak pada 
murid.

Durasi pembelajaran berlangsung selama 2 
bulan.

#PAUDituPenting

Topik Pembelajaran terdiri dari: 

Menjadi fasilitator kelompok dan perubahan.

Penyegaran topik-topik inti di modul 1, 2, dan 3.

Mengevaluasi proses mentoring bersama 
mentor.

Membagikan praktik baik kepemimpinan 
pembelajaran.

Durasi pembelajaran berlangsung selama 3 
bulan.

ALUR MERRDEKA

Dalam pelaksanaan modul-modul tersebut, 
peserta pelatihan Program Guru Penggerak 
menggunakan Alur Belajar MERRDEKA. Alur belajar 
ini terdiri dari langkah-langkah sesuai dengan 
penjabaran dari MERRDEKA, yang bisa dirinci 
sebagai berikut:

 ● Huruf M: Mulai dari diri sendiri dengan 
merenungkan pengalaman pribadi.

 ● Huruf E: Eksplorasi Konsep. Langkah yang 
dilakukan adalah dengan menonton video, 
membaca, dan mengungkapkan pemahaman. 
Selain itu, peserta menyimak narasumber, diskusi 
kelompok, sErta menyimpulkan

 ● Huruf R; Ruang Kolaborasi. Langkah yang 
dilakukan adalah dengan kerja berkelompok, 
presentasi hasil, dan saling belajar.

 ● Huruf R: Refleksi Terbimbing. Langkah yang 
dilakukan adalah peserta memikirkan apa yang 
akan dilakukan sesuai konteks masing-masing.

 ● Huruf D: Demonstrasi Kontekstual. Langkah 
yang dilakukan adalah dengan mengembangkan 
metafora, dan mengabstraksi pemahaman 
konseptual.

 ● Huruf E: Elaborasi Pemahaman. Langkah yang 
dilakukan adalah dengan mengikuti webinar, 
belajar dari narasumber praktisi.

 ● Huruf K: Koneksi Antar Materi. Langkah yang 
dilakukan adalah meninjau metafora dan 
melengkapi serta menyusun rencana tindakan.

 ● Huruf A: Aksi Nyata. Langkah yang dilakukan 
adalah menerapkan rencana dan berefleksi serta 
mendokumentasikan dalam portofolio.

ASESMEN 

Untuk mengukur hasil pelatihan, maka dilakukan 
asesmen terhadap  Calon Guru Penggerak. Dengan 
asesmen ini, maka bisa dinilai hasil penugasan dan 
praktik peserta pelatihan Program Guru Penggerak. 
■

Modul 3 tentang Pemimpin 
Pembelajaran dalam Pengembangan 
Sekolah

Modul 4 tentang Selebrasi, Refleksi, 
Kolaborasi, dan Aksi

Capaian Pembelajaran yang diharapkan:

Calon Guru Penggerak merefleksikan perannya 
sebagai GP dan strategi yang telah dijalankan 
sebagai guru penggerak.

Calon Guru Penggerak berbagi praktik baik 
dengan rekan sejawat.

Calon Guru Penggerak membuat rencana tindak 
lanjut dan kolaborasi dengan rekan sejawat.

Calon Guru Penggerak membuat rencana tindak 
lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat.
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Dalam rangka mendorong para guru mengikuti 
Program Guru Penggerak (PGP),  Direktorat 
Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat gencar melaksanakan 
coaching clinic untuk angkatan ke-7. Coaching clinic 
diantaranya ditujukan untuk regional Maluku Utara 
yang berlangsung secara daring, pada Kamis, 14 
April 2022.

Acara tersebut dibuka oleh Koordinator Pokja 
Data Publikasi dan Komunikasi Direktorat Guru 
PAUD dan Dikmas, Dr. Isniyati Sulistiani, M.Pd. Dalam 
kesempatan tersebut, Isniati merasa bangga atas 
antusiasme para guru untuk mengikuti Program 
Guru Penggerak.

“Saya menilai bahwa Ibu dan Bapak  adalah 
orang-orang yang ingin aktif ingin maju dan juga 
progresif,” kata Isniati. 

Semangat para guru ini sejalan dengan program 
Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Para 
Guru Penggerak memiliki kesempatan luas untuk 
meningkatkan karier. Hal ini didukung dengan 
keluarnya Permendikbud No. 20 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.

“Sejak dikeluarkannya Permendikbud  nomor 
40 tahun 2021, bagi Ibu dan Bapak yang mengikuti 
program ini akan memperoleh peluang sangat besar 
untuk meniti karir lebih baik,” katanya memberi 
motivasi.

Isniati menyatakan, dulu untuk menjadi 
kepala sekolah seseorang harus menjalani diklat 
calon kepala sekolah. Namun sesuai dengan 
isi Permendikbud ristek nomor 40 tahun 2021, 
Calon kepala sekolah adalah guru-guru yang 
telah mengikuti gemblengan dari Program Guru 
Penggerak.

Mengapa demikian? Karena melalui program 
guru penggerak ini para guru memperoleh materi-
materi yang akan dapat mengubah pola pikir terkait 
pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sehari-
hari.

Isniati menceritakan pengalaman saat  menemui 
guru-guru yang progresif yang aktif dan berpikiran 
maju. “Ketika berbincang ke sana kemari penuh 
semangat, ternyata guru tersebut telah mengikuti 
Program Guru Penggerak,” katanya.

Para guru awalnya malu untuk bicara, nervous 
untuk maju ke depan. Sebaliknya ada guru yang  
memperlakukan siswa sedemikian sehingga 
dijuluki guru killer. Setelah mengikuti Program Guru 
Penggerak,  mindset mereka berubah 180 derajat. 
Mereka menjadi orang yang penuh kasih sayang 
kepada  muridnya. Murid pun menjadi sahabat 
dalam proses pembelajaran.

Bahkan murid tidak jenuh untuk belajar karena 
guru diberi bekal cara bernegosiasi dengan murid. 
Guru juga dibekali bagaimana berkomunikasi  
dengan sesama guru dan pejabat di atasnya. 

Isniati menceritakan, seorang guru  dari Aceh 
awalnya pemalu. Setelah menjadi Guru Penggerak 
ia berubah menjadi pemberani. Dia semula  guru TK 
yang ruang lingkupnya hanya seputar daerah. Tapi 
akhirnya ia mengenal banyak daerah. Ia pun pernah 
mengikuti kegiatan di Jakarta.

ARTI PENTING PGP

Pada acara coaching clinic, tampil sebagai 
pembicara adalah Muhammad Husein, guru 
SMA Islam Kota Ternate yang merupakan alumni 
PGP angkatan ke-2. Dia menceritakan perjalanan 
pelatihan yang saat itu masih berlangsung 9 bulan. 

Husein menjelaskan tentang praktik baik yang 
dilaksanakan di sekolah sebagai bagian dari 
pelatihan Guru Penggerak.  “Saya memperkenalkan 
budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah,” 
katanya.

Dia juga menceritakan perlunya dukungan dari 
berbagai pihak termasuk dari rekan guru, murid, 
dan orangtua. “Saya mendapat dukungan dari 
Kepala Sekolah untuk melaksanakan program yang 
sudah dibuat,” katanya.

PGP DORONG PENINGKATAN

KARIER GURU

COACHING CLINIC PGP
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Selain itu, Guru Penggerak memiliki karakter 
yang khas yakni berpihak kepada murid. Guru 
Penggerak menerapkan pembelajaran aktif sesuai 
dengan perkembangan murid. Guru Penggerak juga 
menggerakkan komunitas baik di dalam maupun di 
luar sekolah.

JADWAL PGP ANGKATAN KE-7

Pada kesempatan tersebut dijabarkan tentang 
jadwal Program Guru Penggerak Angkatan ke-7 
oleh Agung Budiatmoko. Jadwal Seleksi dan 
Pelaksanaan Program Guru Penggerak Angkatan 
ke-7 adalah sebagai berikut: 

Informasi rekrutmen calon peserta program 
guru penggerak pada  8 - 13 Maret 2022

Seleksi Tahap 1 pada 14 Maret - 15 April 2022. 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Registrasi

Pengisian Biodata (CV)

Pengisian Esai

Unggah Dokumen

Verifikasi dan Validasi data pendaftaran pada  
18 April - 6 Mei 2022

Penilaian Seleksi Tahap 1 pada 9 Mei - 3 Juni 
2022

Pengumuman seleksi tahap 1 dan penjadwalan 
seleksi tahap 2 pada 13 Juni 2022

Seleksi Tahap 2 pada 20 Juni - 8 Agustus 2022. 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Simulasi Mengajar

Wawancara

Pengumuman calon guru penggerak pada 11 - 
15 Agustus 2022

Pendidikan Guru Penggerak pada 3 Oktober 
- November 2022, dilanjutkan pada Februari - 
Juni 2023. ◆

Dia juga menceritakan tentang bagaimana 
membuat kesepakatan kelas. “Sebelum membuat 
kesepakatan kelas, saya melibatkan siswa,” katanya. 
Dengan kesepakatan yang melibatkan siswa, maka 
berimbas kepada peningkatan kedisiplinan dan 
tingkat kehadiran siswa di kelas. 

Kepada guru lain yang masih mengalami 
kesulitan dalam proses belajar mengajar, Husein 
memberi bantuan dan coaching berdasarkan hasil 
pelatihan Guru Penggerak.

Husein juga menjelaskan tentang praktik 
baik berupa pembelajaran diferensiasi. “Pada 
pelaksanaannya, saya akomodir berbagai 
kebutuhan siswa dalam pembelajaran yang kita 
rencanakan,” ujarnya kembali. 

Sementara itu, M. Dzaky F. Surapranata, M.Comm., 
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 
Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, menjelaskan 
arti penting Program Guru Penggerak. Menurut 
Dzaky, sebelum ada Program Guru Penggerak, 
berbagai program lebih fokus kepada peningkatan 
konten pedagogi. Seringkali, keterampilan yang 
guru dapatkan dalam pelatihan tidak mendapatkan 
dukungan dari kepala sekolah. Selain itu, guru 
yang dipilih untuk pelatihan tidak berdasarkan 
asesmen menyeluruh, melainkan hanya berdasar 
penunjukan.

Pada Program Guru Penggerak, guru diarahkan 
untuk mengembangkan kepemimpinan 
pembelajaran dan mandiri dalam mengembangkan 
kompetensi diri. Melalui Program Guru Penggerak 
diharapkan pimpinan sekolah dan pengawas 
sekolah bersama-sama Guru Penggerak melakukan 
transformasi pendidikan. Program Guru Penggerak 
juga melakukan asesmen menyeluruh seperti 
pedagogi, analisis, kompetensi, sehingga 
didapatkan penilaian yang obyektif.

#PAUDituPenting
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Mendapatkan kesejahteraan dalam bertugas 
merupakaan harapan banyak orang. 
Termasuk para guru honorer yang selama ini 

banyak mendapatkan penghasilan yang tak layak. 
Bahkan dengan penghasilan yang tak seberapa 
banyak guru honorer yang harus banting tulang 
demi memenuhi kebutuhan mereka pribadi dalam 
satu bulan.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru 
dan kesejateraan guru honorer,  Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) tengah membuka kembali 
jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 
tahun 2022. Jumlah formasi yang dibuka tahun ini 
sebanyak 758.018 formasi. 

Dikutip dari laman Kemdikbud.go.id, Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim bahkan 
menegaskan komitmen Kemendikbudristek dalam 
memperjuangkan formasi guru ASN PPPK. Satu 
diantaranya dengan segera menyempurnakan 

aturan seleksi serta menggabungkan sisa formasi 
tahap III tahun 2021 dengan formasi baru tahun 
2022.

“Kemendikbudristek memperjuangkan 
perubahan terpenting, yaitu agar para guru yang 
sudah lulus ambang batas (passing grade) seleksi 
tahun 2021 agar diprioritaskan mendapatkan 
formasi. Serta agar pemerintah pusat dapat 
mengajukan formasi guru PPPK untuk meminimalisir 
isu terkait formasi di daerah,” ujar Mas Menteri pada 
Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, pada 
Selasa, 12 April 2022.
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PERBESAR KUOTA SELEKSI HINGGA 

PESERTA LULUS PASSING GRADE

TAK PERLU SELEKSI LAGI

GURU ASN PPPK 2022
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Mas Menteri menyebut, pihaknya meminta 
agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi 
guru PPPK untuk meminimalisir isu terkait formasi 
di daerah. Hal ini agar percepatan penuntasan 
pemenuhan kebutuhan satu juta guru ASN PPPK 
dapat segera terpenuhi, dan mencegah terjadinya 
lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah 
induk. 

USULAN FORMASI PEMERINTAH DAERAH MASIH 
RENDAH

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril 
menjelaskan bahwa, selain 758.018 formasi yang 
dibuka tahun ini, masih ada 212.392 formasi PPPK 
Tahap 3 2021 yang akan dilaksanakan di tahun 2022. 
Sehingga bila di total secara keseluruhan formasi 
ASN PPPK guru tahun 2022  berjumlah 970.410 
formasi.

Data ini disampaikan oleh Dirjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan 
Syahril dalam Rapat Panja Formasi Guru PPPK 
dengan Anggota DPR Komisi X, di Gedung DPR MPR 
Jakarta, pada Senin, 11 April 2022. 

Iwan juga menambahkan bahwa sebanyak 191 
pemerintah daerah belum mengusulkan formasi 
sama sekali untuk tahun 2022. Akan tetapi jumlah 
tersebut belum angka final. Sebab, pihaknya masih 
terus mengupayakan pengusulan kembali jumlah 
kebutuhan guru PPPK di tahun ini. “Dalam upaya 
untuk meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan 
maka akan dilakukan koordinasi kembali dengan 
Pemerintah Daerah di bukan April,” jelas Iwan. 

Menurut Iwan, Kemendikbudristek bersama-
sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan 
melanjutkan koordinasi dengan pemerintah 
daerah. “Saat ini sedang menunggu terbitnya 
aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita 
sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh 
pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya 
bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi 
pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 
sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” 
ujar Iwan.

Ia menuturkan, saat ini Panselnas sedang 
menyusun draf mekanisme rekrutmen guru ASN 
PPPK 2022. “Kami melakukan evaluasi seleksi 
2021 untuk menuju perubahan mekanisme yang 
lebih baik di 2022. Adapun perubahannya adalah 
rekrutmen guru PPPK 2022 akan mengutamakan 
guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 
2021 melalui penyempurnaan PermenpanRB, di 
mana kita akan menggabungkan sisa formasi 2021 
dengan formasi baru 2022, sehingga formasinya jadi 
lebih besar,” tutur Iwan.

Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah 
formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada 
dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 
sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 
sebesar 970.410. “Formasi ketiga tahun 2021 tidak 
akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan 
dengan formasi 2022,” terang Iwan. 

Aturan baru yang disempurnakan itu 
mempertimbangkan agar guru yang telah lulus 
ambang batas minimal (passing grade) bisa 
mendapatkan formasi tanpa harus melakukan 
seleksi serta memperbesar kuota formasi. “Karena 

#PAUDituPenting

Namun lanjut Iwan, dari jumlah yang dialokasikan 
pada tahun 2022 baru 17,3 persen atau 131.239 
formasi yang diusulkan pemerintah daerah  Jumlah 
tersebut mencakup formasi Guru Agama, Guru Seni 
Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.

Jumlah usulan Pemerintah Daerah tersebut 
meliputi: 

1. Guru Agama sebanyak 39.008 (16,7%) dari 
233.955 kebutuhan

2. Guru Seni Budaya (termasuk muatan lokal, 
bahasa daerah dan kesenian) sebanyak 2.330 
(23,2%) dari 10.047 kebutuhan 

3. Guru PJOK sebanyak 11.111 (16,3%) dari 68.145 
kebutuhan 

4. Guru Kelas TK sebanyak 664 (28,4%) dari 2.340 
kebutuhan 
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kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan 
secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan 
guru-guru yang sudah lulus passing grade akan 
mendapatkan formasinya,” tutur Iwan.

Iwan menyampaikan, pihaknya juga akan 
berupaya mencegah terjadinya lebih banyak 
pergeseran antarguru di sekolah induk. 
“Penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru PPPK 
tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat 
penuntasan pemenuhan satu juta guru ASN,” 
ujarnya. 

DORONG PEMERINTAH DAERAH AJUKAN 
FORMASI

Terkait dengan rendahnya partisipasi Pemda 
terutama dalam penganggaran gaji, Iwan 
mengatakan Kemendikbudristek bersama 
Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan 
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kemenkeu No. S-98/PK/2021 tertanggal 
25 Juni 2021. Surat edaran tersebut menjelaskan 
perhitungan gaji guru PPPK dalam alokasi tahun 
anggaran 2021 yang telah disosialisasikan dalam 
berbagai kesempatan baik secara luring maupun 
daring.

Kemendikburistek bersama Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemen PANRB), Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), dan Kementerian Agama terus 
melakukan koordinasi dengan pemangku 
kepentingan terkait.  Bahkan dalam surat edaran 
dari Kemendagri, Pemda diminta untuk segera 
melaksanakan pengangkatan PPPK sesuai dengan 
formasi yang sudah ditetapkan Kemen PANRB, serta 
merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan 
PPPK sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Sementara itu, untuk anggaran formasi tahun 
2022, lanjut Iwan, Kemenkeu telah mengeluarkan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan No. S-204/PK/2021 tertanggal 13 
Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, 
Bupati, dan Walikota tentang Perhitungan Anggaran 
PPPK Guru dalam Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 
tahun anggaran 2022.  “Kebutuhan gaji pokok PPPK 
guru 2022 sebanyak 14 bulan, termasuk Tunjangan 
Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, dengan asumsi guru 
yang lulus tahun 2021 mulai digaji pada Januari 
2022. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022, 
mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan 
mendapatkan 3 bulan gaji,” jelas Iwan.

Iwan juga menegaskan, alokasi dana yang telah 
diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi 
DAU 2022 untuk PPPK Guru bersifat earmarked 
yang artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan 
lainnya. Sehingga pemerintah pusat berharap 
agar pemda untuk sesegera mungkin mengajukan 
formasi guru PPPK tahun 2022.

TERSEDIA 1 JUTA FORMASI ASN PPPK

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, ketersediaan 
formasi guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara 
yang diusulkan pemerintah daerah baru mencapai 
506.252 orang. “Jumlah guru yang lulus Seleksi 1 
dan 2 pada 2021 lalu dan sudah dapat formasi, 
berjumlah 293.960 orang. Sementara, terdapat 
193.954 guru yang sudah lulus namun belum dapat 
formasi. Artinya, kita sudah punya 487.814 guru yang 
sudah lewat ambang batas atau passing grade,” 
jelasnya.
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#PAUDituPenting

Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan 
(dapil) DKI Jakarta I, Putra Nababan, berterima kasih 
atas komitmen Kemendikbudristek meluncurkan 
berbagai kebijakan untuk transformasi guru. 
Salah satunya adalah rekrutmen guru ASN 
PPPK yang merupakan pekerjaan besar antara 
Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, 
dan Badan Kepegawaian Nasional. “Saya setuju 
100% mengenai formasi harus bisa di-take over atau 
diambil alih dari pusat,” ucap Putra.

terbit terlalu lama. Di mana pada seleksi pada tahun 
2019 tak sedikit guru yang lolos ASN PPPK baru 
mendapatkan SK tugas di tahun 2021. “Padahal 
sudah banyak yang meninggal atau ada yang sudah 
menerima SK dan langsung pensiun,” ujar Fikri 
menceritakan pengalaman para guru.

Sementara itu, Mohammad Haerul Amri 
menghimbau agar 191 pemerintah daerah yang 
belum mengusulkan formasi Guru ASN PPPK agar 
dapat segera mengusulkan ke panselnas. “Pemda 
harus dikejar dan diingatkan, karena pemdanya 
tidak mengusulkan, jadi merugikan guru honorer,” 
pesannya.

Sementara itu Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua 
Komisi X DPR RI dari dapil Jawa Tengah IX menyoroti 
surat keputusan atau SK pengangkatan kerja yang 

Oleh karena itu, ia berharap dalam pelaksanaan 
seleksi ASN PPPK yang telah lolos agar segera 
mendapatkan SK, sehingga tidak menunggu terlalu 
lama. “Panja ini menurut saya untuk menyelesaikan 
masalah ini segera. Karena dulu ketika kita ada 
panja segera keluar SK-nya mskipun 2 tahun,” kata 
Fikri yang menilai jika tidak ada panja masalah ini 
akan terjadi berlaarut-larut.

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf 
mengajak agar pemerintah secepatnya mencari 
solusi. Ia menawarkan agar pemerintah segera 
melakukan sosialisasi dengan Pemda dalam 
pelaksanaan penerimaan ASN PPPK. “Sosialisasi 
itu jangan melalui zoom karena kalau melalui zoom 
itu kita tidak bisa bertanya. Sehingga beberapa 
Pemerintah Daerah hanya mengatakan tidak ada 
sosialisasi dan hanya pemberitahuan setelah itu 
tidak ada diskusi,” kata Dede Yusuf. 

Di sisi lain, lanjut Dede Yusuf, hampir mayoritas 
Pemda kemampuan anggarannya berasal dari DAU 
dan DAK, sehingga ketika ada earmarked perlu 
perencanaan setahun sebelumnya. Jangan sampai 
pengalokasian APBD sudah disetujui peraturan baru 
keluar. ■
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Pembangunan sumber daya manusia (SDM) 
unggul merupakan  prioritas nasional. 
SDM unggul menjadi kunci memenangkan 

persaingan global. Dalam hal ini, guru memainkan 
peranan penting untuk mewujudkan SDM unggul 
tersebut. Karena itu diperlukan tenaga pendidik 
yang memiliki kompetensi tinggi. 

Oleh karena itu, nasib para guru honorer sendiri 
menjadi perhatian khusus Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud 
Ristek) Nadiem Anwar Makarim. Dalam berbagai 
kesempatan kunjungan ke daerah, Mas Menteri 
menemukan guru-guru honorer yang mendapatkan 
honor tidak layak.

Sebagai upaya memecahkan masalah tersebut, 
pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan 
afirmatif untuk mengangkat guru honorer menjadi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumuman 
perekrutan guru PPPK ini diumumkan November 

2020 dan saat ini sudah banyak guru honorer yang 
diangkat sebagai  PPPK.

Mas Menteri menyampaikan, setelah melalui tes, 
ada 173.329 guru honorer yang  dinyatakan lulus 
sebagai PPPK Tahap 1 2021. “Saya mengucapkan 
selamat yang sebesar-besarnya kepada 173.329 
guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan 
formasi dan akan diangkat menjadi PPPK,” tutur 
Mas Menteri dalam konferensi pers pada Jumat, 8 
Oktober 2021.

Menurut Mas Menteri seleksi ASN PPPK 
merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekolah 
negeri. “Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), status 
kepegawaian ini akan memberikan perlindungan 
kepada guru honorer dan lebih mengangkat derajat 
guru sebagai profesi mulia dan terhormat,” ujarnya

“Dengan status sebagai ASN PPPK, guru honorer 
yang diangkat juga akan memiliki kesempatan lebih 
banyak untuk mengikuti program peningkatan 

kompetensi sehingga akan 
berimbas pada peningkatan 
kualitas pengajaran yang diterima 
oleh pelajar-pelajar Indonesia,” 
jelas Mendikbudristek.

Lebih lanjut Mas Menteri 
menjelaskan bahwa pemerintah 
pusat sebelumnya sudah 
menyediakan 1.002.616 formasi 
untuk guru ASN PPPK. Dari kuota 
tersebut, pemerintah daerah 
kemudian mengajukan sekitar 
506.252 formasi yang disepakati 

bukti negara hadir

angkat harkat guru honorer
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dengan pemerintah pusat. “Jumlah sekitar 500 ribu 
formasi guru ASN PPPK ini bisa dikatakan rekor 
tertinggi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga hal 
ini perlu kita syukuri dan rayakan bersama,” tambah 
Mas Menteri. 

Selanjutnya, hanya terdapat 322.665 formasi yang 
dilamar oleh guru honorer dan masih ada 183.587 
formasi yang kosong. “Yang belum terpenuhi ini 
kebanyakan di daerah terpencil. Tentunya ini 
akan kita optimalkan di ronde kedua dan ketiga,” 
tambahnya.

Menurut Mas Menteri, sebesar 53,7% dari formasi 
yang dilamar telah terpenuhi. Ia pun mengajak guru 
honorer yang tidak lolos seleksi I guru PPPK agar 
tidak berkecil hati. Mereka yang belum lolos tahun di 
seleksi pertama ini masih bisa mengambil tes seleksi 
berikutnya. “Setiap guru honorer diberikan tiga 
kesempatan mengambil tes seleksi. Jadinya bisa 
memberikan jangka waktu untuk belajar, belajar, 
dan belajar lagi, dan mencoba lagi,” tegasnya.

Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Kamis, 23 
September 2021, Mas Menteri mengatakan, daerah 
terpencil yang dimaksud, diantaranya Nias Utara, 
Halmahera Utara, Barito Selatan, Timor Tengah 
Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya, 
Halmahera Barat dan Selatan. Maluku Tengah, 
Pulang Pisau, Barito Timur, Lombok Barat, Kutai 
Barat, Halmahera Timur, Sangihe dan Tanimbar. “Ini 
tentunya jadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana kita 
akan memastikan bahwa lebih banyak guru yang 
berminat untuk mengisi kekosongan di daerah-
daerah  terpencil ini,” ujar Mas Menteri.

BERIKAN AFIRMASI

Dalam seleksi guru ASN PPPK Mas Menteri 
juga membagikan kabar gembira, yakni adanya 
kebijakan afirmasi dan kebijakan penyesuaian nilai 
ambang batas sebagai dukungan afirmasi kepada 
peserta seleksi guru PPPK. Kebijakan afirmasi yang 
diberikan yaitu tambahan nilai dari nilai maksimal 
kompetensi teknis, seperti untuk sertifikat pendidik 
mendapatkan tambahan afirmasi 100%, untuk usia 
di atas 35 tahun mendapatkan tambahan 15%, untuk 
penyandang disabilitas mendapatkan tambahan 
10%, dan untuk guru honorer Tenaga Honorer 
Kategori II (THK-II) mendapatkan tambahan 10%.

Selain itu, ada pula kebijakan afirmasi bagi 
peserta berusia 50 tahun dengan mendapatkan 
100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 
10% dari nilai maksimal manajerial-sosiokultural 
dan wawancara. Selanjutnya untuk kategori seluruh 
peserta seleksi yang berusia di bawah 50 tahun 
mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi 
teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial-
sosiokultural dan wawancara.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, 
pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian 
seleksi pertama guru ASN PPPK tahun 2021 adalah 
173.329 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua 
puluh sembilan) peserta dinyatakan lulus formasi, 
atau sebanyak 53,7% formasi guru terisi dari 322.663 
formasi yang mendapatkan pelamar pada ujian 
seleksi tahap pertama.

#PAUDituPenting

Formasi sebesar 506.252 
merupakan jumlah formasi 
terbesar untuk perekrutan 
guru ASN dalam beberapa 
tahun terakhir

...

2017 2018 2019 2021

JUMLAH
FORMASI GURU ASN

(CPNS DAN CPPPK)

6.356

77.484 90.444

506.252
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“Mewakili Kemendikbudristek kami 
menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-
tingginya untuk para guru honorer yang dinyatakan 
lulus ujian seleksi pertama dan mendapatkan 
formasi. Ini merupakan gerbang baru bagi 
pengabdian bapak dan ibu untuk lebih optimistis 
bergerak bersama dalam mewujudkan SDM unggul 
Indonesia melalui Merdeka Belajar,” kata Mas 
Menteri.

Dalam kesempatannya, Mas Menteri juga 
meminta kepada para peserta yang belum lolos 
seleksi untuk berkecil hati. "Tetap semangat karena 
ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih 
sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi 
untuk berusaha lebih baik lagi,” tutup Mas Menteri.

 

WUJUD KEHADIRAN NEGARA

Ketika meluncurkan rencana perekrutan PPPK 
tahun lalu,  Mas Menteri mengatakan langkah ini 
merupakan kepedulian pemerintah terhadap guru 
honorer. “Pembukaan seleksi untuk menjadi guru 
PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan 
kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang 
kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan 
yang layak,” terang Mas Menteri.

Menurut Mas Menteri, rencana seleksi ini 
adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna 
meningkatkan layanan bagi peserta didik. di mana 
salah satunya melalui pengangkatan guru ASN 
PPPK.

LIMA TEROBOSAN 

Ada lima terobosan mekanisme seleksi guru PPPK. 
Pertama, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 
dengan formasi terbatas, batasan jumlah guru 
PPPK kali ini mencapai satu juta guru. “Tahun-
tahun sebelumnya, banyak guru-guru honorer kita 
harus menunggu dan antre untuk membuktikan 
diri. Di tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan 
Pendidikan Profesi Guru bisa daftar dan mengikuti 
seleksi,” kata Mas Menteri.

Meskipun demikian, tidak ada  kompromi soal 
kualitas pendidik. “Hanya yang lulus seleksi yang 
akan menjadi PPPK,” tegasnya.

Kedua, jika sebelumnya setiap pendaftar hanya 
diberikan kesempatan satu kali ujian seleksi per 
tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti 
ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada 
kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang 
ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau 
tahun berikutnya.

Ketiga, sebelumnya, tidak ada materi persiapan 
bagi pendaftar. Dalam perekrutan PPPK, materi 
belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk 
membantu mempersiapkan diri buat ujian.

Keempat, jika dahulu pemerintah daerah harus 
menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, 
mulai tahun 2021 pemerintah pusat memastikan 
tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang 
lulus seleksi guru PPPK.
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Kelima, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya 
dimana biaya penyelenggaraan ujian ditanggung 
pemerintah daerah, kini biaya tersebut akan 
ditanggung oleh Kemdikbudristek.

HINGGA USIA 59 TAHUN

Mereka yang bisa mendaftar untuk menjadi ASN-
PPPK adalah THK-II sesuai database di BKN. Selain 
itu, guru honorer yang masih aktif mengajar di 
sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah 
Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik 
Kemdikbudristek.

Seleksi guru ASN PPPK ini bisa diikuti oleh guru 
yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan 
terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek 
dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang 
belum menjadi guru dan terdaftar di database 
lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek. 

Berbeda dengan CPNS, seleksi PPPK tidak 
dibatasi sampai usia 35 tahun. Usia pendaftar paling 
tinggi di bawah 59 tahun dan paling rendah di atas 
20 tahun.

Pendaftaran PPPK Guru 2021 dilakukan melalui 
laman SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil 
Negara) yang merupakan situs resmi pendaftaran 
ASN secara nasional. Situ tersebut sebagai pintu 
pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi 
baik pusat maupun daerah dan dikelola oleh Badan 
Kepegawaian Negara  sebagai Panitia Seleksi 
Penerimaan Nasional yang dapat diakses dengan 
alamat https://sscasn.bkn.go.id. 

BISA IKUT TES HINGGA TIGA KALI

Mas Menteri mengundang pemerintah 
daerah untuk mengajukan kebutuhan 
tenaga pendidik sesuai kondisi 
masing-masing. Guru honorer yang 
lulus seleksi dijamin anggarannya, 
sudah disiapkan oleh pemerintah 
pusat. 

Ia menjelaskan bahwa pada  
seleksi terdahulu, guru honorer 
hanya mengikuti rata-rata sekali 
tes dalam satu tahun. Pada seleksi 
2021, guru honorer bisa ikut tes 
hingga 3 kali seleksi dan dapat 

diikuti oleh guru honorer se-Indonesia,  baik pada  
2021 maupun 2022 karena tes dilakukan secara 
berkesinambungan. “Jadinya semua guru honorer 
dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau dua 
kali mengikuti tes seleksi yang tadinya tidak bisa 
dilakukan,” ucap Mas Menteri.

Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, pada 
tahun 2021 Kemdikbudristek menyediakan materi 
pembelajaran secara daring. Materi ini diberikan 
untuk membantu para guru yang mendaftar guna 
mempersiapkan dirinya sebelum mengikuti ujian 
seleksi.  

Mas Menteri mengungkapkan, pemberian materi 
secara daring dilakukan karena seleksi ASN PPPK 
yang dilakukan dengan menggunakan standar 
tinggi, sehingga para peserta perlu mempersiapkan 
diri sebaik mungkin dan sungguh-sungguh. “Ini 
untuk memastikan kualitas pembelajaran kepada 
peserta didik terus terjaga,” katanya.

Hal yang penting lainnya adalah pada seleksi  
tahun sebelumnya mereka yang lulus seleksi 
dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara untuk 
tahun 2021 pemerintah pusat telah menyiapkan 
anggarannya bagi mereka yang lulus. “Karena itu 
pemerintah daerah tidak perlu khawatir untuk 
mengajukan formasi yang dibutuhkan karena 
anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah 
pusat,” ujar Nadiem meyakinkan. ■
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Seleksi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
(PPPK) mungkin menjadi suatu hal yang sangat 

ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer. Bukan 
hanya karena mendapat kesejahteraan yang layak 
tetapi juga mendapatkan kesempatan yang sama 
dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme 
sebagai seorang guru.

Pada rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2021 
awalnya akan dilaksanakan dalam tiga tahap. 
Akan tetapi baru tahap 1 dan 2 yang telah selesai 
dilaksanakan dengan jumlah pelamar tahap 1 dan 
2 berjumlah 1.213.374 peserta dan yang lolos seleksi 
hanya 293.75 peserta.

Sementara untuk tahap 3 rencananya 
akan digabung dengan formasi tahun 2022. 
Dengan rincian sisa formasi tahap 3 sebanyak 
212.392 formasi dan 758.018 formasi tahun 2022. 
Sehingga total formasi ASN PPPK 2022 yang tersedia 
untuk guru sebesar 970.410.

Belum dibukanya kembali proses seleksi 
sendiri karena saat ini Panselnas masih menyusun 

mekanisme baru mengenai seleksi ASN PPPK 
2022. “Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan 
masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 
dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses 
rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Direktur 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen 
GTK) Iwan Syahril saat Rapat Panja Formasi Guru 
PPPK dengan Anggota DPR Komisi X, di Gedung DPR 
MPR Jakarta, pada Senin, 11 April 2022. 

BERIKAN NILAI AFIRMASI

Iwan menjelaskan, pihaknya bersama Panselnas 
terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan 
seleksi 2021 agar permasalahan yang terjadi pada 
seleksi sebelumnya tidak terulang kembali dan 
menjadi lebih baik. Kebijakan tersebut diharapkan 
mempermudah para guru. Sehingga bagi yang 
sudah lulus passing grade tetap bisa mendapatkan 
formasi tanpa harus melakukan seleksi ulang.

Selain itu, Kemdikbudristek juga menyampaikan 
keistimewaan bagi guru honorer pada pelaksanaan 
seleksi guru ASN PPPK tahun 2022.

BERIKAN AFIRMASI MAKSIMAL

BAGI GURU HONORER
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Guru Honorer Lulus Passing Grade Tak Perlu 
Tes Lagi
Pada pelaksanaan seleksi ASN PPPK tahun 2021, 
tak sedikit guru yang lulus passing grade seleksi 
tahap 1 dan 2 tapi beum mendapatkan formasi. 
Oleh karena itu, untuk tahun ini pemerintah 
memberikan keistimewaan bagi peserta yang 
telah lulus agar tak perlu ikut tes seleksi kembali. 
Pasalnya, nilai pada uji kompetensi sebelumnya 
akan digunakan pada seleksi tahap 3 nanti. 
Ditiadakannya tes ini ditujukan agar saat formasi 
pada PPPK tahap 3 ini keluar, guru honorer dapat 
langsung mendapatkan formasi.

Pemberian Nilai Afirmasi kepada Guru 
Honorer 

Pada seleksi guru ASN PPPK tahap 3 pemerintah 
akan memberikan nilai afirmasi secara maksimal. 
Nilai afirmasi ini merupakan bentuk penambahan 
nilai pada uji kompetensi bidang teknis yang 
diberikan kepada para peserta yang memenuhi 
kriteria tertentu.

Pada PPPK tahap 3 tahun 2022 ini, 
Kemendikbudristek akan memastikan dan 
memaksimalkan afirmasi dalam bentuk kesempatan 
terbesar dan prioritas bagi guru honorer dari sekolah 
negeri di sekolah induk. Hal ini berbeda dengan nilai 
afirmasi pada tahap 1 dan 2 tahun 2021, di mana 
nila terbesar hanya diberikan kepada guru yang 
memiliki sertifikasi pendidikan sehingga membuat 
guru honorer yang belum mendapatkan sertifikasi 
pendidikan kalah saing dalam seleksi.Kebijakan ini 
juga diharapkan guru honorer dari sekolah negeri 
bisa mendapatkan kesempatan terbesar untuk lolos 
dalam seleksi PPPK tahap 3 nanti.

Sementera itu, berbeda dengan tahun 
sebelumnya kebijakan afirmasi dalam seleksi Guru 
ASN PPPK pada tahun 2021 diberikan kepada 
peserta yang memiliki sertifikat pendidik, usia 
di atas 35 tahun, disabilitas, dan tenaga honorer 
kategori-II (THK-II)  

Mas Menteri menjelaskan, dari afirmasi yang 
diberikan kepada guru ASN PPPK terdapat kategori 
yang mendapatkan afirmasi nilai 100% dari nilai 
kompetensi teknis. Kategori tersebut yakni peserta 
yang memiliki sertifikat pendidik. 

Bagi kategori usia di atas 35 tahun dan aktif 
sebagai pengajar minimal 3 tahun berdasarkan 

dapodik diberikan afirmasi 15% tambahan nilai 
kompetensi teknis. “Kami menghargai pengalaman 
itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu,” kata 
Nadiem dalam Pengumuman Hasil Seleksi 
Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring, Jumat, 
8 Oktober 2021. 

Sementara afirmasi untuk penyandang disabilitas 
diberikan nilai tambahan sebesar 10%. Nilai afirmasi 
yang sama juga diberikan untuk guru honorer THK-
II, yakni sebesar 10%. 

Namun selama proses seleksi berjalan, Mas 
Menteri mengaku mendapat banyak masukan 
dari para guru honorer. Dari beragam aspirasi 
tersebut akhirnya Panselnas memberikan afirmasi 
tambahan, terutama kepada para guru usia 50 tahun 
dan tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi 
teknis bagi seluruh peserta guru ASN PPPK.

“Jadi untuk untuk yang umur 50 tahun otomatis 
diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100% 
dan juga untuk yang usia diatas 50 tahun kita 
memberikan nilai tambahan 10% dari aspek 
manajerial sosiokultural,” ujar Mas Menteri 
mengapresiasi pengabdian para guru honorer yang 
sudah berpuluh tahun mengabdi. 

EMPAT KATEGORI

Merujuk pada seleksi guru ASN PPPK di tahun 
2021, Kemendikbudristek membagi peserta seleksi 
menjadi empat kategori. Keempat kategori ini 
merupakan kategori yang dapat mendaftar pada 
seleksi PPPK guru di tahun 2021.

Keempat kategori tersebut meliputi:

Tenaga Honorer Kategori (THK) II sesuai 
database THK-II BKN. 

Guru non-ASN atau guru honorer yang terdaftar 
di Dapodik Kemendikbudristek dan masih 
aktif mengajar di sekolah negeri di bawah 
kewenangan daerah. 

Guru swasta yang terdaftar di Dapodik 
Kemendikbudristek dan masih aktif mengajar di 
sekolah swasta. 

Serta Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
yang belum menjadi guru dan terdaftar di 
Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru 
Kemendikbudristek. ■

#PAUDituPenting
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Program Guru Penggerak (PGP) terus 
berlangsung dan semakin banyak diminati 
para guru. PGP sekarang sudah memasuki 

tahapan sosialisasi dan coaching clinic Angkatan ke- 
7. 

Pada awalnya, Program Guru Penggerak berjalan 
selama 9 bulan. Kemudian terjadi perubahan, 
di mana mulai dari angkatan ke- 5, PGP berjalan 
selama 6 bulan pelatihan saja.

Saat ini semakin banyak kabupaten/kota yang 
menjadi sasaran Program Guru Penggerak. Untuk 
Angkatan ke-7 ini, sasaran sudah meluas ke seluruh 
Indonesia, yakni di 466 kabupaten/kota sesuai 
penjelasan yang diunggah di laman Program 
Guru Penggerak yaitu: https://sekolah.penggerak.
kemdikbud.go.id/gurupenggerak/.

Total Jumlah Guru Penggerak yang mendaftar 
saat ini mencapai 530.697 orang (16.08%) dari total 
guru se-Indonesia 3.299.634 orang. Sedangkan 
dari Angkatan ke-1 sampai dengan Angkatan ke- 7, 
guru PAUD yang sudah mendaftar sebanyak 34.847 
(7.23%) orang dari total guru PAUD Indonesia 
481.625 orang. 

Secara keseluruhan, sudah ada 2 angkatan PGP 
yang lulus. Dari Angkatan ke-1 sebanyak 2.395 orang 
dari 2.460 orang yang ikut diklat. Sedangkan untuk 
Angkatan ke- 2  sebanyak 3.004 orang dari 3.140 
orang yang ikut diklat. 

Angkatan ke-3 sudah masuk pada modul ke-3 
yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan 
sekolah. Sedangkan angkatan 4 sudah masuk 
pada modul ke-2 yaitu praktik pembelajaran yang 
berpihak pada murid. Sementara untuk Angkatan 
ke-5 baru ada pengumuman di awal April 2022.

Kepada 7.816 CGP dan 1.504 CPP kami 
mengucapkan selamat menjalan diklat PGP dengan 
pola pelatihan 6 bulan, semoga di tahun 2024 nanti 
bisa mencapai target guru penggerak yang sudah 
ikut diklat sebanyak 405.000 guru se Indonesia.

HASILKAN PEMIMPIN PEMBELAJARAN

Pendidikan Guru Penggerak adalah proses 
pendidikan bagi guru yang diharapkan akan 
membawa kemajuan bagi pendidikan di Indonesia. 
Pendidikan berlangsung selama 9 bulan untuk 
angkatan 1-4. Sedangkan mulai Angkatan.ke-5, 
pendidikan dilaksanakan 6 bulan. Pelatihan terdiri 
dari kelas daring, lokakarya, dan pendampingan.

Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk 
menghasilkan pemimpin pembelajaran yang 
mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, 
aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik 
lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran 
yang  berpusat kepada murid. Guru Penggerak juga 
diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi 
ekosistem  pendidikan untuk mewujudkan Profil 
Pelajar Pancasila.

Salah satu nilai dan peran dari guru penggerak 
adalah kemampuan untuk berkolaborasi dan 
berperan aktif untuk menjalin kerjasama agar 
semua unsur dalam pendidikan saling mendukung. 
Oleh karena itu, partisipasi dari semua pihak sangat 
dibutuhkan untuk merancang serta melaksanakan 
secara matang kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran akan menjadi efektif jika guru saling 
bersinergi dan berkolaborasi menyamakan persepsi 
serta menerima masukan demi pengembangan 
kegiatan belajar serta media pembelajaran.
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Dalam merancang kegiatan pembelajaran, 
seringkali guru terkendala oleh ide dan media. Oleh 
karena itu, seorang guru membutuhkan teman kerja 
untuk bertukar ide atau gagasan, serta bantuan dari 
rekan guru lainnya dalam rangka mengembangkan 
kegiatan dan media pembelajaran. 

Berpartisipasi aktif dan membangun kolaborasi 
merupakan salah satu langkah perubahan diri untuk 
mengaktualisasikan pelaksanaan nilai dan peran 
guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran 
dengan baik.

AKSI NYATA

Kami menilai ada aksi nyata yang telah dilakukan 
guru penggerak sangat bermanfaat bagi peserta 
didik. Sebagai contoh, aksi nyata dilakukan oleh 
Fauziah Razak, S.Pd. dari TK Islam Terpadu As-Siddiq, 
Bone, Sulawesi Selatan yang mengembangkan dua 
model pembelajaran yaitu pembelajaran visual/
virtual dan pembelajaran home visit. 

Alasan utama dilakukan dua model pembelajaran 
ini adalah untuk membangun kolaborasi dan 
kerjasama antar guru, murid dan orangtua adanya 
komunikasi dalam kegiatan media pembelajaran 
yang interaktif dan berpusat pada murid. 

Murid melakukan aksi Merdeka Bermain melalui 
melukis, menggambar dan mewarnai mengikuti 
arahan guru melalui zoom/google meet. Pada Home 
Visit hasil karya project anak ditunjukkan kepada 
orang tuanya dan menceritakan hasil karya nyata 
anak melalui project Pelajar Pancasila.

Membentuk Profil Pelajar Pancasila  adalah 
harapan dari Mas Menteri dan Dirjen GTK dari 
Program Guru Penggerak dengan menciptakan 
pemimpin pembelajaran demi mewujudkan 
Merdeka Belajar. Semua guru yang lulus PGP 
diharapkan lebih mandiri dan mengerti menyusun 
RPP yang berpusat pada murid seperti pendidikan 
Inklusif, bahwa setiap anak itu potensinya berbeda-
beda dengan pendidikan yang memerdekakan 
dengan menuntun murid di dalam mereka 
mengembangkan potensi-potensi positif yang ada.

Pendidikan dilandasi dari kebebasan dalam 
mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas 
dari berbagai tekanan baik dari tekanan dari dalam 
diri individu murid tersebut maupun dari luar.

Meski demikian pendidikan yang memerdekakan 
ini haruslah dilandasi dari prinsip among. Pendidikan 
yang memerdekakan menurut Ki Hadjar Dewantara 
adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur 
kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya 
sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut 
kodratnya secara lahiriah dan batiniah.

Program Guru Penggerak juga  menjadi rujukan 
oleh Gubernur, Walikota dan Bupati untuk 
memilih pemimpin pembelajaran dan pemimpin 
transformasi pendidikan.

Dengan semakin meluasnya semangat Guru 
Penggerak di seluruh Indonesia, maka diharapkan 
pendidikan akan melahirkan Profil Pelajar Pancasila 
yang dicita-citakan bersama. ◆

#PAUDituPenting
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Clara Andriani sudah bersiap-siap dipagi 
hari sekali. Selepas sholat Subuh, Lala 
– panggilan sehari-harinya – langsung 

bergegas menuju stasiun kereta dekat rumahnya. 
Hari ini adalah hari pelaksanaan ujian seleksi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional 
guru. Lala merupakan salah satu dari ribuan guru 
berstatus honorer di seluruh Indonesia yang akan 
berjuang dalam seleksi ASN tersebut. 

Lala telah mengabdi sebagai guru honorer di 
TK Negeri Cilacap Menteng Jakarta sejak tahun 
2017. Saat itu perempuan kelahiran 1996 masih 
berstatus mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta 
jurusan Pendidikan Guru PAUD. Setelah berhasil 
menuntaskan pendidikannya pada tahun 2019, 
Lala tetap melanjutkan mengabdi di TK tersebut 
dengan status honorer hingga akhirnya kabar 
baik rekrutmen ASN PPPK jabatan fungsional guru 
tahun 2021. Lala berhasil lolos seleksi tersebut di 
tahap 1 dengan formasi di sekolah yang sama.

Bagaimana serba-serbi lolos PPPK? Tim 
Direktorat Guru PAUD dan Dikmas berkesempatan 
berbincang-bincang santai dengan Lala 
pada sebuah program Instagram Live @
gurupauddikmas. 

“Jujur ini adalah impian saya”, tegas Lala 
membuka perbincangan. Karena dasarnya begitu 
kuat membuat ia begitu bersemangat. Terbukti 
Lala sudah hadir pagi sekali pukul 06.30 di tempat 
lokasi ujian (TUK) SMAN 30 daerah Cempaka Putih 
Jakarta. Lokasi ujian ini berjarak kurang lebih 
50 km dari kediamannya di daerah Depok, Jawa 
Barat.

Terkait menyiapkan diri ini memang Lala tidak 
hanya sekedar hadir lebih awal pada saat hari ujian 
tersebut. Namun lebih dari itu, Lala rajin melahap 
berbagai macam soal-soal uji kompetensi seleksi 
ini. “Pokoknya setiap hari saya melakukan 
semacam try out ini untuk melihat perkembangan 
kemampuan saya”, kata Lala. 

Lala menegaskan bahwa sebenarnya 
Kemendikbudristek benar-benar telah 
memudahkan para guru honorer dalam 
menghadapi seleksi ini. Semua soal-soal latihan 
bisa sahabat guru unduh di laman Guru Berbagi 
dan Belajar. “Soal-soal tersebut juga saya print 
out, kemudian saya ulang-ulang Kembali. Bukan 
hanya itu, teori-teori juga disediakan”.

Sejak tahun 2020, pemerintah Republik 
Indonesia mentargetkan 1 juta guru honorer 
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 
jalur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Seperti yang kita pahami 
bahwa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014, pemerintah menetapkan bahwa ASN 
terdiri dari PNS dan PPPK. Masing-masing dari 
jalur tersebut memiliki perbedaan dalam hal 
administrasi kepegawaiannya.

Terkait dengan pengangkatan 1 juta guru PPPK 
ini, melalui PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2021, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi mendapatkan amanat untuk menjadi 
pelaksana kegiatan seleksi tersebut. Amanat ini 
menempatkan Direktur Jenderal GTK sebagai 
ketua pelaksana dan Sekretaris Direktorat 
Jenderal GTK sebagai sekretaris seleksi.

BINCANG SANTAI DENGAN IBU CLARA ANDRIANI,
PESERTA LOLOS SELEKSI ASN PPPK TAHAP I

24



#PAUDituPenting

Angka 1 juta ini merupakan kuota yang disiapkan 
pemerintah pusat. Selanjutnya nanti pemerintah 
daerah mengusulkan formasi kebutuhan di 
daerahnya. Tercatat total hanya 506.252 formasi 
yang diajukan daerah dari seluruh Indonesia kecuali 
Jambi yang tidak mengusulkan formasi pada seluruh 
jenjang pendidikan dan Sumatera Utara yang tidak 
ada formasi jenjang pendidikan menengah.

Dalam menyelesaikan sejumlah formasi yang 
telah ditetapkan, pelaksanaan seleksi dibagi dalam 
3 tahap pada tahun 2021. Setiap tahap memiliki 
tujuan masing-masing. Tahap 1 diprioritaskan 
untuk guru honorer negeri dan honorer K-2. Tahap 
2 untuk peserta yang tidak lolos ataupun tidak 
mendapatkan formasi tahap 1, guru honorer swasta, 
dan lulusan PPG dengan syarat dan ketentuan 
formasi masih berlaku. Sedangkan tahap 3 
diberikan kepada seluruh peserta seperti tahap 2 
tanpa pemberlakukan syarat dan formasi. 

Kelebihan pada seleksi ASN PPPK jabatan 
fungsional guru ini adalah tidak diberlakukannya 
sistem gugur. Bagi yang tidak berhasil lolos di 
tahap 1 dipersilahkan melanjutkan ke tahap 
berikutnya. Kemudian yang pada tahap sebelumnya 
berhasil mendapatkan nilai di atas passing grade, 
maka di tahap selanjutnya diperbolehkan untuk 
tidak mengikuti tes. Nilai tersebut tetap diakui. 

Bagaimana jika yang bersangkutan mengikuti tes 
dikedua tahap? Aturan seleksinya tetap mengakui 
nilai yang tertinggi antara keduanya. Bahkan di 
seleksi ini disiapkan semacam soal-soal try out yang 
bisa digunakan latihan oleh para guru.

Kembali ke Lala. Keberhasilannya lolos seleksi 
ASN PPPK jabatan fungsional guru pada tahap 1 
ini bukan tanpa sebab. Lala adalah buktinya nyata 
dari keinginan kuat dengan menjadikannya impian, 
kemudian kerja keras dengan mempersiapkan diri 
semaksimal mungkin. Lala selalu pasang mata dan 
telinga untuk menangkap segala informasi yang 
dikeluarkan. Ia selalu berpatokan kepada laman 
resmi Kemendikbudristek.

“Mengelola informasi dan hanya berpatokan 
pada laman yang resmi itu sangat penting sekali agar 
kita tidak ketinggalan berita dan salah bertindak”, 
ungkapnya.

Lala meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan 
perpaudan antara kesempatan dan kesiapan. 
Kesempatan sudah ada di depan mata, maka tinggal 
kesiapan bergantung pada pribadi masing-masing. 
Keyakinan ini yang ia terapkan dalam menghadapi 
seleksi ASN PPPK ini.

Selamat untuk Clara Andriani…
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Dalam rangka menyukseskan Program Guru 
Penggerak (PGP) diperlukan dukungan semua 
pihak. Salah satu dukungan yang sangat 

penting adalah dari pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan partisipasi aktif 
kepala daerah dan jajarannya dalam memfasilitasi 
para guru penggerak untuk menjalankan program-
programnya.  

program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan 
Riset dan Teknologi,” ujar Bupati Kapuas.

PRIORITAS KEPALA SEKOLAH 

Beberapa kepala daerah mengatakan akan 
mengangkat Guru Penggerak sebagai pemimpin. 
Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Sukiman Azmy  menyambut baik kehadiran 
Program Guru Penggerak. “Guru Penggerak kedepan 
diberikan ruang dan prioritas menjadi kepala 
sekolah pengawas sekolah dan pelatih bagi guru 
agar guru-guru menjadi lebih profesional untuk 
mewujudkan pendidikan berkualitas di Republik 
Indonesia tercinta ini,” katanya.

NUANSA

dukungan pemda untuk 

sukseskan guru penggerak
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Wakil Bupati Belitung, Kepulauan Bangka 
Belitung, Isyak Meirobie menyatakan Guru Penggerak 
akan melakukan transformasi menuju masa depan 
anak-anak yang lebih cemerlang. “Kami percaya 
bahwa inspirasi dan juga inovasi yang dilakukan 
dalam program ini akan memberikan anak-anak 
kita menjadi anak yang punya masa depan sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan mereka,” kata 
Bupati dikutip dari kanal youtube Ditjen GTK 
Kemdikbud RI yang diunggah 4 Februari 2022.

Mengingat manfaat yang akan diperoleh, Program 
Guru Penggerak juga mendapat apresiasi dari  Bupati 
Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat. 
“Saya menyatakan tekad untuk makin memperkuat 
komitmen dan dukungan terhadap berbagai 

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa 
Barat juga siap mengangkat  Guru Penggerak yang 
sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi 
kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. 
“Selamat dan sukses untuk Guru Penggerak dengan 
semangat Merdeka Belajar untuk  mewujudkan 
Profil Pelajar Pancasila,” kata Bupati Cirebon Imron 
Rosyadi.

Isyak Meirobie
Wakil Bupati Belitung, 
Kep. Bangka Belitung

Ben Brahim S. Bahat
Bupati Kapuas, 

Kalimantah Tengah

Sukiman Azmy
Bupati Lombok Timur, 
Nusa Tenggara Barat

Imron Rosyadi
Bupati Cirebon,
Jawa Barat



Wakil Bupati Raja Ampat  Orideko Iriano Burdam 
yakin guru Penggerak akan menjadi pemimpin-
pemimpin yang  akan mentransformasi ekosistem 
Pendidikan Kabupaten Raja Ampat. “Sehingga 
pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kami 
semakin baik,” katanya.

TINGKATKAN KOMPETENSI GURU 

PGP diakui sebagai kegiatan pengembangan 
profesi guru dalam rangka mendorong tumbuh 
kembang peserta didik secara holistik, aktif dan 
proaktif. Hal ini diakui oleh Bupati Kuningan, 
Jawa Barat H. Acep Purnama, SH., MH. pada saat 
membuka Kegiatan Lokakarya Program Pendidikan 
Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Kuningan 
Angkatan ke-3, Sabtu, 26 Februari 2022.

“Saya bangga dan menyambut baik program 
Merdeka Belajar yang telah diluncurkan bulan 
Juli tahun 2020,” ungkap Bupati Acep. Ia berharap 
kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi 
kepemimpinan dan pedagogik guru.

Dukungan serupa diberikan oleh Bupati Batang, 
Jawa Tengah, Wihaji yang mengatakan jika dilakukan 
penanganan yang benar, semua siswa akan sukses. 
Hal ini sesuai dengan filosofi Guru Penggerak yang 
sangat peduli dengan murid. “Guru Penggerak harus 
punya inovasi belajar agar siswa menyukai mata 
pelajaran tersebut. Tidak ada siswa bodoh, yang 
ada siswa itu bisa memahami dalam belajar,” kata 
Bupati memberi sambutan pada acara Coaching 
Clinic Program Guru Penggerak (PGP) angkatan ke-6 
di Aula SMK Negeri 1 Kandeman, Kabupaten Batang, 
Rabu, 16 Februari 2022 dikutip dari batang.kab.go.id. 

Dijelaskan oleh Bupati, bahwa Guru Penggerak 
akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah 
untuk mendukung proses dan hasil belajar peserta 
didik agar pembelajaran menjadi menyenangkan 
bagi siswa.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Jawa 
Timur, Habib Hadi mengungkapkan terima kasihnya 
kepada guru yang bersedia menjadi Guru Penggerak. 
Hal itu diungkapkan saat memberi sambutan pada 
acara  bertajuk “Sosialisasi Rekrutmen Pendidikan 
Guru Penggerak, Pengajar Praktik Angkatan ke-6, 
dan Program Sekolah Penggerak Angkatan ke- 3 di 
Lingkungan Kota Probolinggo,” pada 6 Januari 2022 
lalu.

“Terima kasih kepada para guru atas apa yang 
telah dilakukan selama ini, semoga yang dikerjakan 
dalam membimbing generasi masa depan dapat 

menjadi ladang pahala bagi kita semua.” ujar Wali 
Kota dikutip dari probolinggokota.go.id.

Habib Hadi menyatakan program sekolah 
penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri 
dan swasta di seluruh kondisi untuk bergerak satu 
dua tahap lebih maju. “Program ini akan dilakukan 
bertahap hingga seluruh sekolah di Indonesia, 
khususnya Kota Probolinggo, menjadi program 
sekolah penggerak.” kata wali kota.

DUKUNG PELATIHAN

Wali Kota Pekanbaru, Riau, Firdaus MT 
menyatakan Pemerintah Kota selalu memberi 
pelatihan kepada guru. “Kita memberi pelatihan 
kepada guru biasa terkait Program Guru Penggerak. 
Saat ini sudah enam angkatan, kita sudah perluas 
dengan memberi pelatihan kepada para guru,” kata 
Walikota saat mendampingi Dirjen Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kemdikbudristek, Iwan Syahril dalam 
kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Sabtu,  19 
Februari 2022 dikutip dari setdako.pekanbaru.go.id.

 Firdaus berharap nantinya di angkatan 
berikutnya bisa lebih banyak guru yang ikut dalam 
Program Guru Penggerak. Ia juga berharap dengan 
banyaknya Guru Penggerak, kualitas peserta didik 
di sekolah semakin meningkat. “Kita tentu ingin 
mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. 
Jadi kualitas belajar di tingkat SD dan SMP terus 
ditingkatkan,” katanya.

Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, juga 
memberikan dukungan penuh dan berkomitmen 
menyukseskan program Pendidikan Guru Penggerak. 
Program yang diluncurkan Kemdikbudristek ini 
diharapkan dapat menunjang dan mendukung 
pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Solok 
ke depan.

“Pemko Solok telah menyediakan anggaran 
pendamping melalui APBD Tahun 2022 dan 
juga telah dilaksanakan penandatanganan Nota 
Kesepakatan antara Pemerintah Kota Solok dengan 
Kemendikbud Ristek,” kata Wakil Walikota Solok, Dr. 
Ramadhani Kirana Putra saat membuka kegiatan 
sosialisasi Program Pendidikan Guru Penggerak 
Angkatan 6 yang digelar oleh Dinas Pendidikan 
Kota Solok di gedung aula SMKN 1 Solok, Kamis 20 
Januari 2022 dikutip dari infopublik.solokkota.go.id. 
◆

#PAUDituPenting
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Program Guru Penggerak (PGP) bertujuan meningkatkan kompetensi 
guru agar mampu menciptakan ekosistem yang berdaya dan berkomitmen 
dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid. Peserta Guru 
Penggerak akan menjalani pendidikan selama enam bulan. 

Sejak diluncurkan pada 3 Juli 2020, minat para guru untuk mengikuti 
pelatihan Guru Penggerak sangat besar. Secara umum, minat guru dari 
berbagai jenjang untuk mengikuti PGP semakin meningkat dari setiap 
angkatan. 

Untuk mengetahui pengalaman para guru yang mengikuti pelatihan 
guru penggerak, kami hadirkan testimoni mereka. Bagaimana kisahnya? 
Berikut rangkumannya.

GURU PENGGERAK SEMAKIN
DIMINATI BANYAK GURU
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"Saat dinyatakan lolos menjadi Calon Guru Penggerak, ada 
perasaan bahagia dan haru. Ternyata ada ribuan yang gugur 

dan ada ribuan pula yang akan berjuang bersama.

Sembilan bulan pelatihan bukanlah hal yang mudah. Tahapan 
yang menurut saya juga sangat menguji kesabaran adalah tahapan 
saat tugas telah selesai namun jaringan tidak bersahabat.

Banyak manfaat yang dapat saya petik sejak mengikuti program 
ini sampai sekarang. Terutama perbaikan diri saya secara pribadi, 
disini saya belajar lebih disiplin untuk menghargai waktu. Di sini saya 
belajar untuk berani mencoba. Meskipun awalnya tidak mungkin 
namun ternyata jika ada keberanian untuk mencoba menerapkan, 
akan ada hasil juga yang akan dituai. 

"Saya tergabung dalam Program Pendidikan Guru Penggerak 
Angkatan ke-1 tahun 2021. Bagi saya pribadi, hal ini 

merupakan kesempatan emas. Saya berproses di dalamnya, dan 
berhasil melalui dengan penuh makna dan kaya rasa. 

Selama mengikuti program pendidikan selama 9 bulan, ternyata 
program ini memiliki formulasi belajar dan praktek yang sistematis 
dan adaptif. Proses belajar yang diberikan selama ini langsung 
berdampak pada penguatan praktik pembelajaran yang dilakukan 
di sekolah, selaras dan harmoni. Syukur ada dukungan luar biasa 
dari keluarga, Kepala Sekolah, rekan sejawat, semua tantangan  
teratasi.

Fauziah Razak, S.Pd.I., M.Pd
Guru TK Islam Terpadu Asshiddiq 
Kabupaten Bone, Sulawesi 
Selatan

SANGAT TERTARIK  DENGAN
DUNIA ANAK-ANAK

Ni Ketut Sunarti 
Guru TK Sai Prema Kumara
Kota Denpasar, Bali

PELATIHAN PENUH MAKNA
KAYA RASA
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Elya Nora 
Guru TK Mutiara II Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

OPERASI CESAR 
DI TENGAH PELATIHAN

Pada tahun 2021, saya mendaftar Program Guru 
Penggerak dibantu teman dan bersama dengan 
guru untuk memasukkan berkas pendaftaran. 
Tempat sekolah teman lumayan jauh di ujung kota 
Padang, Lubuk Buaya. Sedangkan, saya  tinggal di 
Indarung  di pelosok yang begitu jauh, dekat Pabrik 
Semen Padang.

Walau dalam kondisi hamil 3 bulan saya tetap 
semangat mengikuti Guru Penggerak. Dari mulai 
pendaftaran hingga mengikuti berbagai tes saya 

lakukan, untuk bisa mengikuti pelatihan calon guru 
penggerak selama 9 bulan. Bahkan di sela pelatihan, 
saya bahkan harus melahirkan dengan proses 
operasi caesar, dan melahirkan anak laki-laki. 

Meski demikian, saya masih semangat melakukan 
zoom untuk pelatihan tapi saya minta izin tidak 
menyalakan kamera. Seminggu setelah saya 
melahirkan, saya mengikuti lokakarya 5 di Padang. 
Setelah mengikuti berbagai pelatihan selama 9 
bulan, saya dinyatakan lulus. 

Sri Mery Susanti, M.Pd 
Guru TK Hang Tuah 11, Kota Surabaya, Jawa Timur

MEMBUAT BAPAK TERSENYUM
DI ATAS SANA 

Awalnya saya mengikuti program Calon Guru 
Penggerak, tapi akhirnya menjadi asesor. Saya 
mengikuti proses seleksi PGP hingga saya lulus tahap 
1 dan masuk tahap 2 yaitu simulasi. Jadwal sudah 
ada dan RPP pun sudah terunggah. Namun takdir 
berkata lain, ayah saya meninggal karena Covid-19 
sehingga harus meninggalkan pelaksanaan simulasi 
dan akirnya mundur dari Guru Penggerak. 

Asesor saya pun kemudian menyarankan 
saya untuk mendaftar mendaftar menjadi Asesor 

Sekolah Penggerak. Setelah melalui berbagai proses 
melelahkan, saya dinyatakan “Certified” menjadi 
asesor Sekolah Penggerak. 

Bagi saya, menjadi asesor sangat  membahagiakan 
karena bisa melihat, mendengar dan turut terbawa 
dalam perasaan mereka. Saya bisa belajar banyak 
dari para calon guru penggerak, calon kepala 
sekolah penggerak dan calon pelatih ahli/fasilitator.
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Fitrianor, S.Pd
Guru TK Handayani III, Kabupaten Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Timur

IKUT PELATIHAN BERSAMAAN 
DENGAN PINDAH SEKOLAH

Awal mula program ini diluncurkan, awalnya 
saya belum berminat untuk ikut. Saat itu saya sibuk  
mengurus mutasi ke daerah asal saya. Namun 
Ketua IGTKI dan Kabid PAUD dan Dikmas, Dinas 
Pendidikan Kab.PPU  menyarankan untuk ikut saja. 
Urusan mutasi nanti dipikirkan. Akhirnya di batas 
perpanjangan waktu pendaftaran, saya mendaftar. 

"Pada saat saya mendaftar program GP saya 
masih bertugas di TK Negeri Pembina Penajam. 
Ketika program GP berjalan mendekati akhir 
kira-kira di bulan Juli saya dipanggil ke Dinas 
Pendidikan, diminta untuk menjadi Kepala sekolah 
di TK Handayani III Penajam. 

"Selama program berjalan saya seringkali 
keteteran dengan tugas mengajar di sekolah 
dengan tugas tagihan yang ada di LMS. Bahkan 
disaat mengikuti program,  saya dapat tugas dari 
Dinas Pendidikan bidang PAUD untuk mengikuti 
workshop selama lima hari, bena-benar berkejaran 
dengan waktu.

"Yang paling berat adalah saat saya berada di 
tugas akhir kegiatan guru penggerak. Pada saat 
mengerjakan tugas, saat itu bersamaan saya pindah 
sekolah. Mau tidak mau saya harus mengganti 
program saya karena sekolah yang baru tidak 
memungkinkan untuk melaksanakan program yang 
saya rancang sebelumnya.

"Di akhir program pada saat penutupan kegiatan, 
saya mendapat email dari Kemdikbudristek untuk 
menjadi salah satu peserta yang akan mengikuti 
seleksi untuk mengikuti Workshop Kepemimpinan 
Bersama NIE Singapura. 

"Alhamdulillah saya lulus seleksi berangkat ke 
Jakarta untuk mengikuti Preworkshop selama 
lima  hari, kemudian dilanjut dengan workshop 
secara online selama 10 (sepuluh) hari Bersama 
NIE Singapura," kata wanita kelahiran  Tapuk, 11 
Februari 1978.

Ningsih, S.Pd 
Guru TKS Al-Alaq, Kabupaten Aceh Utara, Aceh

TERIMA KASIH KEPADA SUAMI
YANG SELALU MENDUKUNG

Saat mengikuti pendidikan guru penggerak, 
saya menjadi satu-satunya peserta dari jenjang TK. 
Peserta lain berasal dari jenjang SD, SMP dan SMA. 
Tapi saya tetap optimis, mekipun pada awalnya saya 
sempat kewalahan dan ingin menyerah, terutama 
dalam membagi waktu untuk keluarga. Tapi suami 
menguatkan saya untuk tidak menyerah.  

Selama pendidikan 9 bulan, kita dituntut untuk 
mengembangkan kompetensi diri, baik itu dalam 
penggunaan teknologi maupun  pengetahuan. 
Meski terbilang gaptek, saya terus  belajar secara 

otodidak melalui google cara membuat  PPT yang 
menarik, membuat video pembelajaran  dan blog. 
Saya juga berbagi praktik baik kepada rekan sejawat 
yang ada di sekolah maupun  di komunitas praktisi. 

Setelah berjuang selama 9 bulan, saya lulus 
dengan predikat amat memuaskan pada bulan 
Agustus 2021. Namun di tengah rasa bahagia ada 
kesedihan yang mendalam, di bulan yang sama 
suami yang mendukung saya harus pergi selama-
lamanya karena sakit
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PERNIK

"PIMPIN PEMULIHAN,
BERGERAK UNTUK
MERDEKA BELAJAR"

SELAMAT HARI PENDIDIKAN 
NASIONAL 2022


