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Pemberitahuan
Formasi
Guru PPPK Tahun 2021

Seleksi
PONOROGO

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pendataan Formasi Seleks1 Guru

PPPK Tahun 2021 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.
5adan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKPSDM

Kabupaten Ponorogo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pada tangga
10 sd 12 Desember 2020 di Prime Plaza Hotel Sanur, Provinsi Bali, tentang

Koordinasi Pendataan Formasi Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, maka bersama
kami minta bantuan Saudara untuk

ini

mengiformasikan kepada Pendidik dan
PNS, sebagai berikut

Tenaga Kependidikan Non
)

Kementeran Pendidikan dan Kebudayaan

pada

tahun

anggaran

2021

akan melakukan rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru Pemerintah membuka
seleksi Guru PPPK sebagai upaya menyediakan kesempatan yang ad1l untuk
guru-guru honorer yang berkompeten agar mendapatkan penghasilan yang

layak. Pemerintah membuka kesempatan rekrutmen Guru
a

PPPK

kepada :

Guru Honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok

Pendidikan (Dapodik).
b. Lulusan Pendidikan Profes1 Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar
2)

Beberapa perbedaan
sebelumnya yaitu

mendasar

rekrutmen

guru

PPPK

dengan

tahun

Jika

pada tahun sebelumnya rekrutmen guru PPPK bersifat terbatas
hanya untuk guru K2, maka pada tahun 2021 semua guru honorer
yang
sudah masuk Dapod1k dan guru lulus PPG yang saat ini tidak
mengajar
dapat mengikuti seleksi, dan yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK

a

hingga batas I.000. 000 (satu juta) guru,
b

Tahun sebelumnya hanya bisa mengikuti seleksi I (salu) kali
per tahun,
maka tahun 2021 setiap pendaftar diberi
kesempatan mengikuti ujian
seleksi sampai 3 kali (di tahun yang sama atau tahun
berikutnya):
Dulu tidak ada materi persiapan
pendaltar,

sekarang Kemendikbud akan
menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu

3)

pendaftar mempersiapkan

Persyaratan
batas

4)

usia

usia

pelamar

pensiun

diri sebelum ujian
mulai 20 tahun sampai

pada jabatan

seleksi
1 tahun

yang dilamar (untuk guru

dapat mengikuti seleksi Guru PPPK
Seleksi PPPK berdasarkan kompetensi guru sesuai

ditetapkan,.

dengan

usia

passing grade

sebelum

59

tahun)

yang telah

5) Muler1 lijuan P'PPK
Butir soal

Tpe Konten

Kompetensi Teknis

Wktu

Bobot

S0

(SCSUILI Mata pclajaran)
Tes Bukat Skolastlk

(pernalaran

)

4P

Mansjerial
Sost- Kulturel
PertanysRan wawancura (dyawab scara

tcrtuls)

6)

170

150

JUMLAH

100

PTK Non PNS Sckolah Negen dan Swasta yang terdaftar di apocik untuk

Cgera Cek

Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan melakukan

yazah sebelum Tanggal

31

Desember 2020. dengun

verval

kctcntuan scujK

berikui
.

Pendaftaran PPPK dilihat dan kualifikasi ljasah yang l1nict denyan

sertifikal pendidk
yang tersedia hagi PTK yang mempunyai
T1Ka yang digunakan ndalah sesuu hnieritas sert1fikat pendidik,

Tormasi

bNomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Tmpiik hanrs
sesui dengan data buse Dukcapil.

Apabila lerdapal

keti daksesuian

Dapodik

data di

dengan Dukapi

Iakukan
langkah sebagai benkut
Cek data NIK tersehut di Dukcapil
Dukcapil NIK salah, lakukan updlate data NIK

di hukanmi
«nia
NIK di vervalptk (login operalor sekolah pada fitur pertankan
identitas dengan mengupload secan KTP/KK asli yarng sudah benar
Jika di

setelah data NIK di

Dukcapil

sudah benar, lakukan

perbaikan

Setclah Uperator Dinas peodid1kan menyetugui perbarkan. mnha
lakukan sinkronisas1 Dapodik untuk proses perubahan NIk di

Dapodik
d

Verval ljasah dilakukan melalui laman uo gtk. Ket1ka mclakukan
verval ijasah perhatikan hal hal berikut ini
:

Verval ijasah digunakan untuk memveritikasi kepemilikan ijasah
sesuai data base Dikti,

Apabila memiliki ijasah Si/D4 lebih dari

satu, maka yang

dilakukan verva! igasah adalah yang linier dengan tormasi yang ukan

dipilih:

kesalahan data ijasah, misalnya kesalahan
silahkan menghubungi Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Apabila terdapat

nama

Apabila Perguruan Tinggi atau data tidak ditemukan, silahk.an
Upload sca ijasah usli maksimal I (satu) mb, yang kemudhan akun
diverifikasi olch admin DMISat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama yang baik kami
ucapkan ierima kasi.
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