PENGERTIAN PKB GURU
pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, dan
berkelanjutan untuk meningkatkan
profesionalitas guru.

PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan,

dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk
melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta

didik

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil kinerja
guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru didukung dengan hasil evaluasi diri.

Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar yang dipersyaratkan
dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan
keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan dalam pencapaian standar

kompetensi guru.
Dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat
menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas,
tetapi juga memiliki kepribadian yang matang.

Dengan demikian, guru mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai
dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam

bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai
dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
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KINERJA GURU

4-6 MINGGU DI AKHIR RENTANG
WAKTU 2 SEMESTER

RENTANG WAKTU 2 SEMESTER

KETERKAITAN
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Peningkatan kinerja Tahap
Informal dan Tahap Formal
(kebutuhan guru)

Penilaian Kinerja Guru
(Akhir Semester)

GURU UTAMA (IV/d, IV/e)

GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c)

GURU MUDA (III/c, III/d)

GURU PERTAMA (III/a, III/b)

Tahap
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PROGRAM INDUKSI

GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT

PKB fokus pada
pengembangan
profesi

PKB fokus pada
pengembangan
sekolah
PKB fokus pada
peningkatan prestasi
peserta didik dan
pengelolaan sekolah

PKB fokus pada
peningkatan
kompetensi guru

Tingkat Pusat

Kemendiknas

Menyusun Pedoman dan instrumen PKB Guru, menseleksi dan melatih
instruktur tim inti PK Guru tingkat pusat, melakukan pemantauan dan
evaluasi.

Tingkat Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi
dan LPMP

Melaksanakan pemetaan data profil kinerja guru, pendampingan,
pembimbingan dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan untuk menjamin pelaksanaan PKB Guru yg berkualitas

Tingkat Kab/Kota

Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Mengelola PKB Guru tingkat Kabupaten/Kota untuk menjamin PKGuru
dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel, dsb, serta
membantu & memonitor pelaksanaan PKB Guru di sekolah dan Gugus

Tingkat Kecamatan

KKG/MGMP
kecamatan/gugus

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB
Guru di gugus serta membantu dan memobimbing pelaksanaan PKB Guru
di sekolah.

Tingkat Sekolah

Sekolah atau
Madrasah

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB
Guru di sekolah

Koordinator
PKB Guru

Menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan
kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di
tingkat sekolah maupun kabupaten/kota

Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan Sertifikat
Pendidik.
Memiliki kinerja minimal ‘BAIK’ berdasarkan hasil PKG.
Memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja
guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan,
diutamakan yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan
penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian
berkelanjutan

Mampu mengelola waktu, tidak mengganggu tugas pokok.
Sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat
mengajak guru untuk berbuka hati, dan dapat bekerja sama
dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar
sekolah

Sekolah yang mempunyai banyak guru (>= 12rombel) boleh membentuk sebuah tim
pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang terdiri dari perwakilan guru bidang studi
atau rumpun mata pelajaran untuk membantu koordinator PKB.
Bagi sekolah kecil (< 12 rombel), dapat ditunjuk seorang koordinator yang
bertanggungjawab atas kegiatan PKB. Koordinator PKB dapat dijabat oleh
Wakasek atau seorang guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah
untuk melaksanakan tugas tersebut.
Kepala Sekolah dimungkinkan menjadi koordinator PKB apabila memenuhi
kriteria.
Jika diperlukan, dalam melaksanakan kegiatan PKB, seorang guru dapat menerima
pembinaan berkelanjutan dari seorang guru pendamping yang ditetapkan oleh Kepala
Sekolah.

Guru pendamping dapat berasal dari sekolah tempat guru yang didampinginya. Jika
sekolah merasa belum memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan,
maka guru pendamping dapat berasal dari sekolah lain.

Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan Sertifikat
Pendidik.

Diutamakan memiliki bidang studi yang sesuai dengan guru yang
didampingi
Menduduki jabatan/pangkat minimal sama dengan guru yang
didampingi dan memiliki kriteria PKG “BAIK”.
Memiliki kinerja minimal ‘BAIK’ berdasarkan hasil PKG.
Mampu mengelola waktu, tidak mengganggu tugas pokok.
Sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat mengajak
guru untuk berbuka hati, dan dapat bekerja sama dengan berbagai
pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah

Penunjukan, penetapan, dan pengangkatan Koordinator PKB dan Guru
Pendamping dilakukan oleh kepala sekolah dengan persetujuan
pengawas dan/atau atas usulan kelompok kerja guru di sekolah dan
diketahui oleh UPTD Pendidikan Kecamatan dan/atau Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
SK penetapan koordinator PKB dan guru pendamping yang ditugaskan di
luar sekolah tempat mengajarnya diterbitkan oleh dinas pendidikan
setempat.
KKG/MGMP/MGBK sebagai wadah kegiatan guru dalam melakukan
pengembangan keprofesian berkelanjutan Kabupaten/Kota menerapkan
perannya berkoordinasi dengan koordinator PKB sekolah/kecamatan
untuk pelaksanaan PKB di tingkat kabupaten/kota.

Masa kerja Koordinator PKB tingkat sekolah dan guru pendamping
adalah 3 (tiga) tahun.

Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan
merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur.

Perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan, harus
sesuatu yang diperlukan dan mempunyaimanfaat dalam menunjang
pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut
diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru
bersangkutan.
Ilmiah, laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran
yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengkuti kerangka isi yang
telah ditetapkan.
Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Bila penulisnya seorang
guru, maka isi laporan haruslah berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan,
dan memasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya di
sekolah.

Karya yang dihasilkan secara bersama, dilaksanakan maksimum oleh 4 (empat)
orang guru, yang terdiri dari penulis utama dan penulis pembantu. Jumlah penulis
pembantu paling banyak 3 (tiga) orang. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3
(tiga) orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak
dapat memperoleh angka kredit.
Jumlah Guru
yang
Melakukan
Kegiatan
2 orang

Penulis
Utama
60%

40%

-

-

3 orang

50%

25%

25%

-

4 orang

40%

20%

20%

20%

Pembagian Angka Kredit
Penulis
Penulis
Pembantu I
Pembantu II

Penulis
Pembantu III
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