
 

 

 

 

 

 

Nomor :                                                              

Lampiran : Dua Berkas 

Hal  : Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1  

     Rekrutmen Calon Guru Penggerak Angkatan 8 

   (Untuk PGP Angkatan 8, 9, dan 10) 

   dari unsur Asesor PGP dan PSP 

  

Yth.  

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota 

di Tempat 

 

Menindaklanjuti surat kami Nomor: 2658/B3/GT.00.08/2022, Tanggal: 30 September 2022, 

Hal: Rekrutmen Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 8 (untuk PGP Angkatan 8, 9, dan 10) 

dari Unsur Asesor PGP dan PSP,  kami sampaikan bahwa Tim Seleksi Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan telah melakukan proses seleksi tahap 1 Calon Guru Penggerak 

(CGP) Angkatan 8 dari unsur Asesor PGP dan PSP.  

Berkenaan dengan proses seleksi tahap 1 dimaksud, dengan hormat kami sampaikan beberapa 

hal sebagai berikut. 

1. Pendaftar CGP dari unsur asesor PGP dan PSP secara daring yang kami terima melalui 

laman pendaftaran sejumlah 18 orang. 

2. CGP dari unsur asesor PGP dan PSP yang memenuhi persyaratan kelengkapan CV, 

unggahan dokumen, dan esai melalui proses verifikasi dan validasi (verval) berjumlah 17 

orang. 

3. CGP yang dinyatakan lulus tahap 1 angkatan 8 berjumlah 17 orang (lampiran 2) dan yang 

bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap 2 meliputi 

Penilaian Laporan Pelaksanaan RPP dan Leaderless Group Discussion (LGD). 

4. Penilaian Laporan Pelaksanaan RPP dan LGD akan dilaksanakan secara daring (online) 

yang akan dilaksanakan pada rentangan bulan Januari s.d. Februari 2023. 

5. Jadwal Penilaian Laporan Pelaksanaan RPP dan LGD akan disampaikan melalui aplikasi 

SIMPKB masing-masing CGP. 

6. Informasi lengkap tentang Rekrutmen Calon Guru Pengerak (CGP) dapat dilihat pada 

laman Guru Penggerak: https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak 

7. Tim Seleksi tidak melayani komunikasi dengan CGP dalam bentuk apapun. CGP 

diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan melalui 

SIMPKB. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi 

yang diumumkan menjadi tanggung jawab CGP.  

8. Tim Seleksi mengundang guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, atau pimpinan 

pelamar/calon pengajar praktik disatuan tugasnya/diwilayahnya, untuk memberikan 

informasi/masukan berkenaan dengan rekam jejak/integritas para peserta seleksi 

sebagaimana daftar terlampir. Informasi/masukan dapat disampaikan kepada Tim Seleksi  

melalui alamat email: gurupenggerakkemendikbud@gmail.com 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 
 

DIREKTORAT JENDERAL  

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
     Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270 

               Telp./Fax. (021) 57974127, Laman: kspstendik.kemdikbud.go.id 
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Selanjutnya kami mohon perkenan Saudara untuk dapat menyampaikan informasi hasil seleksi 

tahap 1 ini, kepada CGP dari unsur asesor PGP dan PSP yang dinyatakan lulus untuk 

mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi tahap 2. 

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, 

dan Tenaga Kependidikan,  

  

 

 

Dr. Praptono, M.Ed. 

NIP 196905111994031002 

  

Tembusan. 

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

2. Direktur Jenderal PAUD Dasmen; 

3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi; 

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

5. Kepala BBGP/BGP; 

6. Kasubbag TU Direktorat KS, PS, dan Tendik. 

  



Lampiran 1. 

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan 

Nomor :          

Tanggal :  

 

 

Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Tahap 2 
 Pendidikan Guru Penggerak  

 

Penilaian Laporan Pelaksanaan RPP dan Leaderless Group Discussion (LGD) 

Calon Guru Penggerak 

 

 

A. PETUNJUK UMUM SELEKSI TAHAP 2 

Pelaksanaan seleksi tahap 2 ini secara umum dapat Bapak/Ibu lihat di laman: 

https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/ 

1. Informasi secara lebih detil akan disampaikan oleh perwakilan tim seleksi dengan cara 

menghubungi nomor Bapak/Ibu kandidat dan akan memberikan informasi untuk 

mengikuti proses seleksi tahap 2. 

2. Seleksi tahap 2 untuk CGP unsur Asesor terdiri dari 2 proses penilaian, yaitu Penilaian 

Laporan Pelaksanaan RPP dan Leaderless Group Discussion (LGD). 

3. Pada Penilaian Laporan Pelaksanaan RPP, Bapak/Ibu akan diminta untuk mengunggah 

laporan pelaksanaan RPP yang telah Bapak/Ibu buat sebelumnya. Laporan Pelaksanaan 

RPP beserta dokumentasinya dapat diunggah di tautan yang akan diberikan oleh tim 

seleksi di bagian petunjuk khusus. 

4. Pada proses LGD, Bapak/Ibu secara berkelompok akan melakukan diskusi tanpa 

pemandu untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh asesor. Oleh karena masih 

terdapat penyesuaian di dalam sistem, Bapak/Ibu akan menerima dua jadwal yang 

berbeda. Jadwal pertama adalah jadwal wawancara di SIMPKB beserta tautan untuk 

masuk ke dalam Google Meet dan jadwal kedua adalah jadwal LGD yang diberikan 

oleh tim Seleksi. Bapak/Ibu perlu perhatikan bahwa jadwal yang diikuti adalah 

jadwal yang diberikan oleh tim seleksi dengan tautan yang diberikan di SIMPKB. 

Secara lebih jelas akan kami jelaskan di dalam Coaching Clinic. 

5. Pastikan Bapak/Ibu kandidat mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan di 

dalam proses seleksi Tahap 2 ini. 

 

B. Petunjuk Khusus Seleksi Penilaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

1. Peserta wajib mengikuti coaching clinic untuk mendapatkan pengarahan lebih jelas 

terkait pengunggahan Laporan Pelaksanaan RPP.  

2. Peserta diminta untuk membuat dokumen lengkap yang berisikan Rancangan Proses 

Pembelajaran (RPP) dan laporan pelaksaan RPP. 

3. Laporan Pelaksanaan RPP dapat dibuat sesuai format yang telah diberikan oleh 

penyelenggara seleksi atau dengan format sendiri namun mencakup poin-poin isi sesuai 

dengan ketentuan penyelenggara seleksi. (Format Laporan terlampir) 

4. Peserta dapat mengunggah Laporan Pelaksanaan RPP di dalam google drive dengan 

tautan berikut ini https://bit.ly/UnggahLaporanRPP  

5. Laporan Pelaksanaan RPP yang disiapkan adalah Pelaksanaan RPP pembelajaran 

secara luring, bukan secara daring. 

6. Peserta wajib menguraikan Laporan pelaksanaan RPP sesuai dengan pertanyaan - 

pertanyaan panduan yang diberikan.  

0057/B3/GT.00.08/2023
7 Januari 2023 



7. RPP yang dilaksanakan boleh berbeda dengan RPP yang diunggah ketika 

pendaftaran dengan catatan Laporan Pelaksanaan RPP tersebut benar benar 

melaporkan pelaksanaan RPP di lingkungan pendidikan peserta. 

8. Selain laporan pelaksanaan RPP, Peserta juga wajib melampirkan bukti dokumentasi 

pelaksanaan RPP berupa Foto (maksimal 3 foto : saat persiapan, pelaksanaan, dan hasil 

pembelajaran) dan Potongan Video Pembelajaran. (Durasi maksimal 5 menit) 

 

 

C. Format Laporan Pelaksanaan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

LAPORAN PELAKSANAAN  

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN (RPP) 

 

Bagian I. Identitas 

Nama Penyusun : 

Institusi   : 

Mata Pelajaran : 

Topik Pelajaran : 

 

Bagian II. Pendahuluan 

1. Tujuan Pembelajaran. 

2. Profil Pelajar Pancasila yang Dituju. 

3. Jelaskan rangkaian asesmen yang anda lakukan dalam mengawali penyusunan RPP dan 

di dalam pelaksanaan RPP ini. 

4. Jelaskan tindak lanjut dari hasil asesmen yang anda telah dapatkan. 

 

Bagian III. Kegiatan Inti 

1. Jelaskan bagaimana anda membuat penyusunan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) 

ini. 

2. Jelaskan bagaimana pelaksanaan RPP yang telah anda lakukan secara langsung kepada 

peserta didik 

3. Lampirkan bukti dokumentasi pelaksanaan RPP yang anda lakukan ke Folder dengan 

nama anda di dalam tautan google drive yang telah kami sediakan 

 

Bagian IV. Penutup 

1. Jelaskan bagaimana hasil pelaksanaan RPP yang telah anda lakukan. Jelaskan apakah 

tujuan dari pembelajaran anda tercapai?  

2. Lampirkan bukti dokumentasi hasil pembelajaran dari peserta didik yang menunjukan 

ketercapaian pembelajaran yang telah anda laksanakan. Lampirkan bukti dokumentasi ke 

Folder dengan nama anda di dalam tautan google drive yang telah kami sediakan 

 

 

Pertanyaan Tambahan 

1 Jelaskan apa yang menjadi Kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran yang baru saja 

dilakukan? 

2a Jelaskan bagaimana strategi Bapak/Ibu mengembangkan diri untuk proses pembelajaran 

yang lebih baik? 



2b Jelaskan bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam menindaklanjuti hasil pembelajaran siswa 

yang butuh pendampingan? 

3 Ceritakan apa yang mendasari Bapak/Ibu membuat dan melaksanakan RPP ini bila 

dikaitkan dengan nilai yang ingin dicapai sebagai guru? 

 

D. Petunjuk Khusus Seleksi Leaderless Group Discussion (LGD) 

1 Peserta akan mengikuti proses Leaderless Group Discussion (LGD) selama kurang lebih 90 

menit dengan kasus yang telah ditentukan. 

2 Karena diskusi akan berjalan tanpa pemandu, maka diharapkan seluruh peserta dapat 

menunjukan keaktifannya di dalam diskusi untuk menyelesaikan persoalan di dalam kasus 

yang diberikan. 

3 Oleh karena masih terdapat penyesuaian di dalam sistem, LGD akan dilakukan secara daring 

melalui tautan yang dapat diakses di laman SIMPKB berikut ini (perlu dilengkapi), 

namun dengan jadwal pelaksanaan yang diberikan secara langsung oleh tim seleksi 

kepada Bapak/Ibu masing-masing (tidak mengikuti jadwal di SIMPKB) 

4 Peserta diharapkan mempersiapkan diri 15 menit sebelum kegiatan LGD dimulai. Peserta 

menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti LGD:  

a. Ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik 

dan internet, 

b. Alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi, 

c. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet, 

d. Komputer/laptop/perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker/microphone 

yang berfungsi dengan baik, 

e. Meletakkan komputer/laptop/perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar 

dan menangkap suara kandidat dengan baik. 

f. Peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi 

Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video, 

sebelum pelaksanaan seleksi. 

5 Posisi kamera peserta harus memperlihatkan 30 % badan peserta (muka tampak jelas 

menghadap ke kamera). 

6 Peserta diwajibkan untuk fokus mengikuti kegiatan LGD sampai selesai dan tidak sambil 

melakukan aktifitas lain (misalnya berkendara, di dalam perjalanan, sambil mengikuti 

kegiatan lain, dsb.) 

7 Saat memulai LGD, peserta harus mendengarkan kasus yang dibacakan asesor dengan 

seksama sebelum memulai diskusi. Peserta wajib membuat catatan penting dari kasus yang 

dibacakan, karena kasus hanya akan dibacakan sebanyak 2 (dua) kali. 

8 Bila terdapat kendala teknis, peserta dapat menghubungi pemantau masing-masing untuk 

dibantu kembali ke dalam ruang diskusi dan mengikuti proses seleksi sampai tuntas 

 

Unsur Penilaian di dalam Seleksi Tahap 2 

A. Kompetensi dalam Kepemimpinan Diri 

1. Tujuan/Misi 

Menjalani panggilan hidup sebagai fasilitator yang memberi dampak positif secara 

luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses 

transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik/peserta latih dan 

lingkungan sekitar. 



 

2. Inisiatif untuk Mengambil Tindakan 

Menunjukan perilaku bertindak segera untuk mencapai tujuan; melakukan tindakan 

untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum; bersikap proaktif dan 

mandiri di dalam tugas-tugas atau peran yang dilakukan. 

 

3. Membangun Hubungan yang Positif 

Mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi 

pencapaian tujuan diskusi di dalam kelompok 

 

4. Pembelajaran Berkelanjutan 

Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai fasilitator; aktif 

menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. 

 

5. Pembinaan 

Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, 

keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee (rekan kerja, 

pengajar, atau orang lain), serta memastikan munculnya sikap positif dari coachee 

(rekan kerja, pengajar, atau orang lain) yang kelak membantu dan menunjangnya 

untuk sukses dimasa depan. 

 

6. Pengambilan Keputusan 

Mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang , dengan cara mengumpulkan, 

menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif; memilih tindakan 

terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan 

mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu; mengambil tindakan 

yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia serta mengoptimalkan 

konsekuensi yang mungkin muncul 

 

7. Kematangan Beretika 

Menunjukkan kematangan emosi melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku 

dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan 

dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang 

ada 

 

8. Daya Juang/Resiliensi 

Menunjukan upaya yang konsisten, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin 

dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan 

 

 

B. Kompetensi dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1. Kompetensi 1: Melakukan asesmen dan memberi umpan balik terkait proses serta hasil 

pembelajaran 

Peserta melakukan asesmen yang menjadi landasan proses pembelajaran dan sebagai 

evaluasi di dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik yang jelas 

sesuai tujuan pembelajaran 



 

2. Kompetensi 2: Menyusun desain pembelajaran yang berpihak terhadap murid 

Peserta menyusun desain pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

3. Kompetensi 3: Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan 

karakterisktik peserta didik 

Peserta melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta 

karakteristik peserta didik 

 

4. Kompetensi 4 : Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan 

Peserta melakukan penilaian yang tepat terhadap diri sendiri dan proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

 

  



Lampiran 2. 

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan 

Nomor :         

Tanggal :  

 

 

DAFTAR PESERTA LULUS TAHAP 1  

SELEKSI CALON GURU PENGGERAK DARI UNSUR ASESOR PGP DAN PSP 

PGP ANGKATAN 8 
 

NO NAMA INSTANSI KAB/KOTA PROVINSI 

1  Sigit Suryono SMP Negeri 1 Wonosari 
Kab. Gunung 

Kidul 

DI 

Yogyakarta 

2  Ana Rohdiana 
UPTD SMP Negeri 

Unggulan Sindang 
Kab. Indramayu Jawa Barat 

3  Wahidah Akmal 
UPT SPF SD Negeri 

105332 Sei Blumai 

Kab. Deli 

Serdang 

Sumatera 

Utara 

4  Mulyono 
Smp Islam Terpadu 

PAPB Semarang 
Kota Semarang Jawa Tengah 

5  Zaima SDN 4 Kalukubula Kab. Sigi 
Sulawesi 

Tengah 

6  Andika Syahputra SMAN Titian Teras 
Kab. Muaro 

Jambi 
Jambi 

7  I Gede Eka Mahendra SMAN 1 Kuta Kab. Badung Bali 

8  Tri Riswakhyuningsih SMP Negeri 2 Subah Kab. Batang Jawa Tengah 

9  
Lenni Nurcahaya 

Purba, S.Pd. SD 

SD Negeri 173100 

Tarutung 

Kab. Tapanuli 

Utara 

Sumatera 

Utara 

10  Busron SD Negeri Cerocoh Kab. Serang Banten 

11  Sopian SMPN 10 Purwakarta Kab. Purwakarta Jawa Barat 

12  Aat Nurhayati SMP Negeri 1 Jatinunggal Kab. Sumedang Jawa Barat 

13  
Sigit Mangun 

Wardoyo 

SMA Negeri 2 

Pekalongan 

Kota 

Pekalongan 
Jawa Tengah 

14  Agung Jumari SMA Negeri 1 Pati Kab. Pati Jawa Tengah 

15  Nursyamsi 
SMAN 1 VII Koto Sungai 

Sarik 

Kab. Padang 

Pariaman 

Sumatera 

Barat 

16  Kiki Ratnaning Arimbi SD Negeri Kayangan 1 Kab. Jombang Jawa Timur 

17  Tundung Memolo 
SMP Negeri 3 Satu Atap 

Sapuran 
Kab. Wonosobo Jawa Tengah 
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