REKRUTMEN PENELITI LAPANGAN
EVALUASI PROSES DAN KONTEKS PERUBAHAN PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN (SMK PK)

https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=23289241
Kemendikbudristek mengundang Anda, para peneliti muda untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu
pendidikan di Indonesia melalui kegiatan evaluasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
(SMK PK). Program SMK PK merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek, pemerintah daerah,
dan industri yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan sekolah yang diserap dunia kerja atau
melanjutkan ke pendidikan tinggi, serta mewujudkan sekolah yang mandiri secara berkelanjutan melalui
teaching factory dan kerja sama dengan industri secara holistik.
Narahubung :
Siska Lismayanti
(siska.lismayanti@kemdikbud.go.id)

Kualiﬁkasi
1. Minimum lulusan S1 jurusan Antropologi, Sosiologi, Psikologi, atau

Ihya Ulumuddin
(ihya.ulumuddin@kemdikbud.go.id)

Tahapan Seleksi
Batas pengiriman berkas

: 27 Juni – 6 Juli 2022

Pengumuman seleksi administrasi

: 18 Juli 2022

2. Usia maksimal 37 tahun

Seleksi wawancara

: 20 – 23 Juli 2022

3. Memiliki pengalaman penelitian kualitatif di bidang pendidikan,

Pengumuman hasil seleksi wawancara : 30 Juli 2022

Pendidikan

diutamakan pada pendidikan kejuruan/vokasi
4. Memiliki kemampuan analisis data serta kecakapan menulis laporan
penelitian kualitatif

Pembekalan

: 3 – 12 Agustus 2022

Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi akan disampaikan
melalui:

https://pskp.kemdikbud.go.id/

5. Tidak berstatus sebagai ASN (khusus dosen diperbolehkan)
6. Tidak berprofesi sebagai guru (negeri atau swasta)
7. Memahami dan/atau memiliki minat yang kuat terhadap permasalahan
pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan/vokasi
8. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, memiliki
kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu bekerja secara tim
9. Bersedia ditempatkan di lokasi penelitian (live in) selama dua bulan
(Agustus – Oktober 2022)
10. Memiliki laptop, alat perekam suara (voice recorder), dan handphone
(alat komunikasi dan dokumentasi)
11. Tidak sedang mengidap penyakit berat dan/atau dalam kondisi hamil
12. Telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis kedua

Persyaratan yang perlu dilampirkan
1. Curriculum Vitae (PDF/Word)
* Cantumkan pengalaman penelitian dan publikasi jika ada
2. Scan KTP (PDF/JPEG)
3. Transkrip nilai (PDF/JPEG)
4. Sertiﬁkat Vaksin COVID-19 terakhir (PDF/JPEG)
5. Esai mengenai tinjauan Program SMK PK terkait salah satu aspek
berikut:
a. Pelembagaan Program SMK PK di Daerah
b. Peningkatan Kompetensi SDM Satuan Pendidikan (kepala sekolah
dan guru)
c. Pendampingan SDM Satuan Pendidikan (kepala sekolah dan guru)

Batas akhir pengiriman berkas lamaran:

6 Juli 2022

d. Peningkatan Kerja Sama
e. Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran
f. Peningkatan Hasil Pembelajaran
g. Pengimbasan Pelembagaan Program SMK PK di Satuan Pendidikan
*Panjang esai maksimal 600 kata, dengan format ﬁle Ms. Word

