
PANDUAN PENDAFTARAN PESERTA BARU YANG BELUM UKG 2015 DI SIM PKB ONLINE

(PADA TAHUN 2016 DISEBUT GURU PEMBELAJAR)

Tujuan pendaftaran untuk peserta yang belum UKG 2015 adalah sebagai calon peserta UKG 2017 yang disebut sebagai

Pre Test dengan syarat PTK tersebut sudah data sudah dimasukkan kedalam DAPODIK

Untuk persiapan bisa memakai browser Mozilla Firefox atau Google Chrome, tetapi kami menyarankan untuk memakai

Google Chrome dikarenakan sudah terdapat fasilitas save to pdf

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar di SIM PKB

1. Membuka browser Mozilla Firefox atau Google Chrome dan masuk ke dalam SIM PKB melalui alamat

atau http://sim.gurupembelajar.id/

2. Lalu akan masuk ke halaman registrasi akun dan pilih Registrasi akun



3. Lalu pilih Cari No UKG

4. Pada tampilan ini silahkan masukkan Nama Provinsi, Nama Kota dan Nama Anda atau nama PTK yang akan

mendaftar lalu klik Cari GTK dimana nanti akan muncul Nama dan No UKG dengan Nomor awal 2016

5. Setelah itu copy No UKG yang tertera sesuai dengan Nama PTK yang dimaksud, dikarenakan Kami memakai data

PTK aktif maka No Peserta UKG kami Blok hitam



6. Setelah itu klik Kembali ke Login

7. Lalu Masukkan No Peserta UKG yang sudah kita copikan dan untuk kotak dibawahnya diisi dengan tanggal lahir

PTK tersebut.



8. Setelah itu lalu klik Saya Bukan Robot dan setelah berubah menjadi tanda centang (v) kita klik Register

9. Lalu tampilan setelahnya adalah pesetujuan bahwa Anda mencetak akun sendiri, kita klik setuju



10. Setelah itu kita bisa langsung mencetak akun kita atau jika kita memakai google chrome kita bisa simpan cetakan

akun kita dengan fasilitas save to pdf

11. Untuk menyimpan kita klik save dan lalu kita arahkan ke folder mana nanti file tersebut akan kita simpan

12. Pada tutorial ini Kami menyimpan cetakan akun di Folder Downloads dengan nama file Akun Kesiyah.pdf



13. Setelah itu kita coba buka file yang kita simpan tadi maka akan tampil seperti diatas, terdapat username dimana

username tersebut adalah No UKG Peserta ditambah @guruku.id dan untuk passwordnya masih tanggal lahir

PTK tersebut. Dimana surat tersebut juga ditujukan kepada PTK untuk contoh kepada PTK Kesiyah di TK Tunas

Kasih. File tersebut bisa dibuka dengan beberapa software tambahan seperti Adobe Acrobat Reader, Fox It

Reader atau Nitro dan bisa juga kita cetak/ print.

14. Setelah itu kita bisa login dengan memakai Username No. Peserta UKG ditambah dengan @guruku.id dan

password tanggal lahir PTK

15. Setelah itu kita menuggu loading selesai dikarenakan SIM PKB adalah program nasional yang dipakai oleh semua

PTK di Indonesia sehingga terdapat kemungkinan kalau ada jeda



16. Setelah itu maka akan muncul tampilan Edit PTK dimana pada bagian ini kita bisa menyesuaikan Unit Kerja/

Satminkal PTK tersebut dengan memilih Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang dan kita ketikan Nama

Sekolah Induk PTK tersebut lalu klik Nama Sekolah PTK yang muncul

17. Setelah itu kita bisa menyesuaikan mapel PTK tersebut. Diisi sesuai dengan data yang dimasukkan di DAPODIK

dikarenakan mapel yang akan dipilih ini nanti akan menjadi Mapel yang diujikan ketika UKG 2017 atau Pre Test

dilaksanakan. Maka dari itu harap diperhatikan dengan seksama

18. Setelah itu pilih/ klik Simpan



19. Setelah Klik Simpan maka akan tampil halaman depan atau beranda PTK tersebut didalam SIM PKB. Dimana

terdapat data kontak yang bisa disesuaikan dengan mengisi alamat email dan No HP PTK. Dan dibagian bahwa

akan terdapat peringatan bahwa PTK tersebut harus mengikuti Pre Test terlebih dahulu seandainya ingin

mengikuti pembelajaran di dalam aplikasi SIM PKB.

20. Lalu di bagian atas terdapat peringatan bahwa kita tadi mengganti Satminkal dan Mapel yang diampu dan kita

diharuskan untuk Surat Ajuan Perubahan Data yang nantinya akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Brebes dimana Pengampu SIM PKB terdapat di Bidang PGTK. Klik Cetak Surat



21. Setelahnya bisa kita cetak langsung surat tersebut atau bisa kita simpan seperti langkah No 11.



22. Pada Surat Pengajuan Perubahan Data terdapat Nama PTK, Data perubahan PTK Tersebut dan terdapat kode

untuk pada bagian bawah dimana kode tersebut nantinya akan divalidasi oleh Pengelola SIM PKB Kab. Brebes.

Dan untuk bagian bawah PTK yang melakukan perubahan data diwajibkan untuk menandatangani surat

perubahan data dengan mengetahui Kepala Sekolah tempat PTK tersebut atau Kepala Sekolah Sekolah induk

PTK dan diberi stempel sekolah.

23. Setelah Surat Pengajuan Perubahan Data di verifikasi dan divalidasi Pihak Dinas Pendidikan Kota Magelang PTK

tersebut bisa Login kembali dengan menggunakan No Peserta UKG dan Password tanggal lahir PTK

24. Sekian Tutorial Pendaftaran Peserta SIM PKB ini kami buat semoga bisa membantu PTK dalam mendaftarkan

akun PTK masing-masing

Catatan:

Apabila terdapat permasalah, kesulitan dan pertanyaan perihal aplikasi SIM PKB bisa dikonsultasikan ke Bidang

Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes atau contact person admin SIM PKB

Kota Magelang.

Sekretariat SIM PKB Kabupaten Brebes

Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes

Email : pptk.dinpendikbrebes@gmail.com

Admin 1
Nama : Ari Sofiyanto Saputro, S.Kom
No HP/ WA : 085642703889
Email : ari.pptkdinpendik@gmail.com

Admin 2
Nama : Sutikno
No HP/ WA : 08156563910
Email : sutik.no59@yahoo.com


