
Konfirmasi Kesediaan 

 

Aplikasi Konfirmasi Kesedian adalah sarana untuk memastikan kesedian calon peserta PPG Dalam 

Jabatan Tahun 2018 (selanjutnya cukup ditulis PPG). 

Kategori Status Calon di AP4G 

Calon peserta adalah yang sudah lulus seleksi akademik dan administrasi, yaitu status Verifikasi LPMP 

Disetujui. Dari calon peserta ini sampai saat ini belum seluruhnya dapat ditempatkan di LPTK 

penyelenggara PPG. Penempatan dilakukan dalam dua tahap, tahap 1 dan tahap 2. (selengkapnya lihat 

surat edaran Penetapan dan Registrasi Peserta PPG Daljab tahun 2018). 

Kategori status calon saat ini di AP$G adalah sebagai berikut : 

Verifikasi LPMP Disetujui. Sudah lulus seleksi akademik dan administrasi tetapi penempatan di LPTK 

pelaksana masih dalam proses. Hasil akhir penempatan di LPTK kelompok ini akan diinformasikan pada 

pengumuman calon peserta tahap2. 

Calon Peserta Cadangan. Calon peserta cadangan di LPTK yang ditentukan sesuai prodi dan 

ketersediaan kelas. 

Calon Peserta.  Calon peserta PPG di LPTK yang ditentukan sesuai prodi dan ketersediaan kelas. 

Konfirmasi Kesediaan 

Saat ini yang diwajibkan dan dapat melakukan konfirmasi kesediaan adalah Calon Peserta dan Calon 

Peserta Cadangan.  

Calon peserta cadangan baru dapat menjadi calon peserta jika ada calon peserta yang melakukan 

konfirmasi "tidak bersedia" dari LPTK dan kelas prodi yang sama. Calon Peserta cadangan dapat 

menjadi kandidat pengganti jika sudah melakukan konfirmasi “bersedia”.  

Proses penggantian ini dilakukan diakhir jadwal konfirmasi, yaitu tanggal 23 Mei 2018 untuk 

pengumuman tahap 1. Jadi bagi calon peserta cadangan yang mengisi kuota kosong status berubah 

menjadi calon peserta sehingga dapat melakukan cetak dokumen mulai tanggal tersebut. 

Guru yang pada saat melakukan konfirmasi menyatakan "tidak bersedia" akan diprioritaskan 

mengikuti PPG tahun 2019. Guru yang tidak melakukan konfirmasi sampai dengan waktu yang telah 

ditentukan berakhir maka kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan diberikan tahun 2019 dan masuk 

dalam antrian calon peserta PPG bersama guru yang lolos seleksi akademik yang dilaksanakan bulan 

Mei 2018. 

 

 

 

 

 



Aplikasi Konfirmasi Kesediaan 

Sarana konfirmasi ini dapat diakses oleh guru dengan menggunakan akun simPKB. Berikut halaman 

beranda konfirmasi : 

 

Halaman utama sesudah login dengan isikan nomor peserta UKG dan password sesuai akun simPKB 

 

Sebelah kiri atas  berisi informasi calon, prodi dan LPTK pelaksana, dibawahnya informasi status 

peserta sebagai calon peserta atau calon peserta cadangan. Sedangkan informasi kolom sebelah 

kanan adalah progress konfirmasi. 

Berikut informasi jika status sebagai calon peserta cadangan, 

 

 

Membuka laman 

utama ini 

Laman konfirmasi Cetak dokumen 



Berikut halaman kofirmasi, 

 

Jika tidak bersedia, dikonfirmasi ulang sebelum memastikan tidak bersedia, 

 

Jika bersedia dan menyetujui semua item pakta intgritas, kesediaan diakhiri dengan mengisi 

kelengkapan informasi berikut 

 

Alamat rumah dan nomor hp untuk melengkapi pakta integritas, sedangkan NIM/NPM dan nama 

Perguruan tinggi ketika menempuh S1 diperlukan oleh LPTK untuk verifikasi. Nama perguruan tinggi 

harap disesuaikan dengan yang tertulis di ijazah S1. 



Bagi calon peserta jika sudah menuntaskan proses konfirmasi dan bersedia, dokumen A1 dan pakta 

integritas dapat dicetak dengan melakukan konfirmasi cetak berikut, 

 

Jika dikonfirmasi hasilnya adalah tautan untuk cetak dokumen terkait, 

 

 


