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KATA PENGANTAR 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah di antaranya menguraikan syarat-

syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah/madrasah. Salah satu tahapan tersebut adalah bahwa guru 

harus mengikuti program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah yang meliputi 

rekrutmen, seleksi dan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. 

Pada tahap rekrutmen, setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

memproyeksikan kebutuhan kepala sekolah dua tahun mendatang kemudian Kepala 

Dinas Pendidikan mengumumkan kepada seluruh kepala sekolah agar menyampaikan 

dan mendorong guru yang berpotensi (SDM terbaik yang dimiliki) untuk mengikuti 

program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah. Selanjutnya, calon kepala sekolah 

diseleksi secara administratif dan akademik. Seleksi administratif dilakukan melalui 

penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai 

bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan 

umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 

2010. Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan 

calon (yang diukur melalui hasil penilaian potensi kepemimpinan dan kemampuan 

meyusun makalah kepemimpinan pendidikan) dan  penguasaan awal terhadap 

kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Dalam rangka implementasi Permendiknas tersebut di atas, mulai tahun 2012 akan 

dilaksanakan seleksi calon kepala sekolah sebanyak 26.000 orang yang dilanjutkan 

dengan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan 

rencana tersebut, diperlukan asesor penilaian potensi kepemimpinan calon kepala 

sekolah dalam jumlah yang memadai.  

Modul ini disusun sebagai bahan ajar untuk melaksanakan Diklat Calon Asesor Penilaian 

Potensi Kepemimpinan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyusunan pedoman ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi, 

memberikan kemudahan dan membalas kebaikan itu di dunia dan akherat. 

Surakarta,  November  2011 

Kepala LPPKS, 
 

 

 
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats 
NIP. 19590201 198503 2 002 
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BAB I   

KOMPONEN PELAKSANAAN PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK) 

 

 

A. Pengertian 

 

Tata laksana Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) adalah suatu prosedur 

yang mengatur proses penyelenggaraan kegiatan PPK termasuk koordinasi 

dengan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPK. Prosedur yang 

dimaksud akan mengatur kegiatan-kegiatan, meliputi: persiapan PPK, 

pelaksaan PPK dan evaluasi penyelenggaraan PPK.  

 

Pelaksanaan PPK didukung oleh beberapa komponen di dalamnya. 

Komponen-komponen tersebut akan bekerja secara tersistem (sistemik), 

sehingga secara independen maupun dependen komponen-komponen 

tersebut akan berkontribusi terhadap keberhasilan dan kesuksesan 

pelaksanaan PPK. Pemahaman terhadap setiap komponen pelaksanaan PPK 

akan membantu tim asesor dan tim adiministrasi melaksanakan PPK. 

Pemahaman yang sama dapat mendorong terbentuknya tim kerja yang solid, 

sejalan dan seirama. 

 

Pada dasarnya komponen pelaksanaan PPK terdiri dari: materi penilaian, 

metoda penilaian, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

PPK. Materi atau substansi penilaian yang dimaksud disini adalah potensi 

kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang calon kepala sekolah. Jadi, inti dari 

pelaksanaan PPK adalah menilai seberapa besar potensi kepemimpinan 

seorang calon kepala sekolah. Proses penilaian dilakukan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan secara khusus. Dengan instrumen tersebut 

diharapkan dapat terjaring data atau informasi yang dibutuhkan untuk 

menyiapkan seorang kepala sekolah.  
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Metoda penilaian yang dimaksud disini adalah cara yang digunakan untuk 

menjaring, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data atau informasi 

tentang potensi kepemimpinan calon kepala sekolah. Hasil PPK harus dapat 

menggambarkan secara obyektif dan detil tentang potensi kepemimpinan 

seorang calon kepala sekolah. Atas dasar itu, metoda yang digunakan adalah 

deskriptif-kualitatif untuk menjamin bahwa potensi kepemimpinan tersebut 

benar-benar dimiliki calon kepala sekolah dan menjadi kekuatan yang dapat 

ditumbuh kembangkan lebih lanjut.  

 

Sumber daya dalam PPK, terdiri atas: fasilitas, sarana, prasarana yang 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan PPK. Adapun sumber daya manusia 

adalah unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPK, terutama tim 

asesor, tim administrasi dan panitia seleksi yang secara teknis akan langsung 

bekerja di lapangan. Unsur-unsur lain yang tidak kalah penting adalah unsur 

manajemen atau pengambil kebijakan yang akan memfasilitasi semua 

keperluan, sehingga PPK dapat terjamin keterlaksanaannya. Khusus untuk tim 

asesor, selain bertugas sebagai penilai, sekaligus juga berperan sebagai 

instrumen ketika melakukan wawancara dengan peserta seleksi. Wawancara 

bertujuan untuk mengkonfirmasi dan menggali lebih dalam tentang potensi 

kepemimpinan peserta. Hasil wawancara diperlukan oleh asesor untuk 

pengambilan keputusan ketika terjadi keraguan dalam melakukan penilaian. 

Pada posisi demikian ini, tim asesor dituntut untuk mampu bekerja secara 

professional. 

 

B. Jenis Komponen PPK 

 

1. Materi Penilaian 

 

Potensi Kepemimpinan mengandung dua kata, yaitu potensi dan 

kepemimpinan. Potensi secara harfiah mengandung makna kekuatan, 

pengaruh dan keefektifitasan. Potensi juga diartikan sebagai kemampuan 
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atau kekuatan atau daya dimana potensi dapat merupakan bawaan dan 

hasil dari stimulus atau latihan dalam perkembangan seseorang (calon 

kepala sekolah). Potensi juga diartikan sebagai kemampuan yang 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, meliputi: kekuatan, 

kesanggupan dan daya. Kepemimpinan merupakan kemampuan 

mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan dan mengembangkan orang 

lain (stafnya), supaya mau dan rela bekerja sehingga tujuan dan keinginan 

kepala sekolah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Atas dasar itu, 

yang dimaksud potensi kepemimpinan calon kepala sekolah adalah 

kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya kepemimpinan yang 

dimiliki oleh calon kepala sekolah yang memungkinkan untuk 

dikembangkan. 

 

2. Metoda Penilaian 

 

Penilaian potensi kepemimpinan dilakukan dengan menilai kemampuan 

calon dalam menganalisis dan mengambil keputusan secara tepat 

terhadap suatu situasi, kasus dan kondisi tertentu. Faktor lain yang juga 

dinilai, yaitu kemampuan mencari alternatif solusi dan merencanakan 

tindakan yang tepat dalam mengatasi suatu situasi, kasus dan kondisi 

tersebut. Instrumen yang digunakan berupa skenario situasional, skenario 

kasus dan skenario yang diangkat dari kondisi nyata di lapangan (sekolah). 

Setiap skenario dilengkapi lembar respon. Skenario dikembangkan 

berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan 

rubrik yang berfungsi untuk menilai kualitas respon yang diberikan oleh 

peserta atau calon kepala sekolah. Dengan demikian, antara rambu-

rambu, skenario dan rubrik harus match atau sesuai. 

 

3. Sumber Daya 

 

a. Manusia 
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1) Asesor, adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas 

melaksanakan penggalian data dan informasi tentang potensi 

kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah. Data yang diperoleh 

selanjutnya diolah dan dianalisis hingga diperoleh suatu kesimpulan 

yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Asesor 

harus memiliki kelayakan melakukan PPK yang dibuktikan dengan 

kepemilikan STTPL dan sertifikat asesor.  

 

Persyaratan umum asesor 

a) Lulus ToT Asesor PPK dan MK yang dibuktikan dengan STTPL 

yang dikeluarkan oleh LPPKS; 

b) Lulus sebagai asesor dan memiliki sertifikat asesor yang 

dikeluarkan oleh LPPKS. 

 

Kriteria Khusus 

a) Kriteria Administratif 

 Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter; 

 Masih aktif sebagai widyaiswara, pengawas sekolah, atau 

dosen yag dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan; 

b) Kualifikasi Akademik 

 Untuk widyaiswara dan dosen, pendidikan minimal S2; 

 Untuk pengawas sekolah, pernah menjadi kepala sekolah 

minimal 4 tahun; 

c) Kriteria Normatif 

 Memiliki integritas tinggi; 

 Memiliki kredibilitas tinggi; 

 Memiliki komitmen tinggi.  
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Tugas dan tanggung jawab asesor 

a) Menyiapkan perangkat penilaian, yaitu menyusun, memelihara, 

memperbaiki dan mengembangkan instrumen PPK-KS/M; 

b) Melaksanakan kegiatan PPK-KS/M; 

 Menggali respon calon terhadap skenario situasi, kasus, 

kondisi; 

 Melakukan penilaian berdasarkan rubrik; 

 Melakukan moderasi hasil penilaian (bila diperlukan); 

 Melakukan wawancara; 

 Menetapkan kategori hasil PPK;  

 Memberikan feedback lisan dan tertulis secara konstruktif; 

 Menulis deskripsi potensi peserta 

 Melaporkan hasil pelaksanaan PPK secara tertulis kepada 

penyelenggara. 

 

2) Asesi, adalah seseorang yang berpartisipasi sebagai peserta seleksi 

calon calon kepala sekolah/madrasah dan dinyatakan telah 

memenuhi persyaratan administratif sehingga berhak mengikuti 

penilaian potensi kepemimpinan.  

 

Persyaratan administratif asesi (calon kepala sekolah) berdasarkan 

Pasal 2 ayat 2 Permendiknas No.28 Tahun 2010, terdiri dari: 

 

a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan 

perguruan tinggi yang terakreditasi;   

c) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada 

waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; 

atau setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran. 
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d) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari 

dokter Pemerintah; 

e) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f) memiliki sertifikat pendidik; 

g) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, 

kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-

kanak  luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB; 

h) memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru 

pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS 

disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan 

atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing; 

i) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik 

untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar 

penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang 

sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

j) memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru 

dalam 2 (dua) tahun terakhir.  

 

Persyaratan administratif di atas didukung dengan dokumen 

administratif sebagai berikut: 

a) Daftar Riwayat Hidup. 

b) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6  sebanyak 6 lembar. 

c) Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi. 

d) Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang telah 

dilegalisasi. 

e) Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi. 

f) Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi. 

g) Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi. 
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h) Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK.  

i) Fotocopy KTP. 

j) Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir. 

k)  Fotocopy DP3 dua tahun terakhir 

l)  Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala 

sekolah/madrasah. 

m)  Surat Keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah. 

n)  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

 

 

b. Sarana/Prasarana/Fasilitas 

 

1) Tempat, yaitu tempat untuk melaksanakan PPK terdiri dari: ruangan 

dengan luas dan kondisi yang memadai. Ruangan dilengkapi dengan 

peserabot, diantaranya: meja, kursi, papan tulis, dan kelengkapan 

lain sesuai dengan kebutuhan 

2) Alat Tulis, yaitu berupa kertas HVS, kertas folio bergaris, spidol, 

stapler, balpoin, pensil, penghapus, binder klip disiapkan sesuai 

keperluan. 

3) Alat bantu, yaitu lap top/komputer, printer dan kelengkapan lain 

seperti format-format yang digunakan dalam pengadministrasian 

kegiatan PPK perlu disiapkan untuk mendukung kegiatan 

administrasi. 
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DISKUSI KELOMPOK 

 

 

Banyak pemerhati pendidikan menanyakan, apakah seleksi calon kepala sekolah 

melalui penilaian potensi kepemimpinan (PPK) dapat menjamin akan diperoleh 

kepala sekolah berkualitas unggul?  

 

1. Sebagai asesor, bagaimana Saudara menanggapi pertanyaan tersebut?. 

 

2. Diskusikan dengan teman sekelompok Saudara dan presentasikan di 

depan kelas. 
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BAB II  

LANGKAH-LANGKAH  PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK) 

 

Bagian dua ini akan membahas hal yang bersifat sangat teknis, yaitu bagaimana 

melaksanakan penilaian potensi kepemimpinan (PPK). Langkah-langkah PPK 

terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu 1) persiapan penilaian, 2) 

pelaksanaan penilaian dan 3) evaluasi penyelenggaraan penilaian. Setiap 

langkah yang akan dilalui telah diatur prosedurnya, sehingga apa, mengapa, 

siapa dan bagaimana melaksanakannya dijelaskan pada setiap langkah. 

Prosedur PPK sebaiknya dilaksanakan secara tertib, sehingga tujuan PPK dapat 

tercapai secara efektif.  

 

A. Alur Kegiatan PPK 

Pelaksanaan PPK dalam seleksi akademik dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Alur Seleksi Akademik 
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WAWANCARA 

PEMBUKAAN 

PENJELASAN 
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SELEKSI 
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Ia 

RESPON 
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RESPON 
Ib 

RESPON 
3 
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Adapun rangkaian kegiatan pelaksanaan PPK dari persiapan sampai evaluasi 

dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 

Persiapan  

PPK  
Pelaksanaan  

PPK  
Evaluasi 

Penyelenggaraan 

PPK 

     

 Melakukan koordinasi 
dengan panitia seleksi 
daerah 

  Mengecek keabsahan 
rekomendasi kepala 
sekolah 

  Evaluasi terhadap tim 
asesor 

     

 Memahami komponen 
Pelaksanaan PPK 

  Mengecek keabsahan 
rekomendasi pengawas 
sekolah sekolah 

  Evaluasi terhadap tim 
administrasi 

     

 Menyiapkan dan 
mengecek instrumen 
PPK  

  Melaksanakan seleksi 
MK*) 

  Evaluasi 
penyelenggaraan 
seleksi akademik 

     

 Menyiapkan 
perlengkapan 
administrasi 

  Melaksanakan PPK   Merencanakan tindak 
lanjut untuk perbaikan 

     

 Menyiapkan sarana, 
prasarana dan fasilitas 
pendukung 

  Menyusun rekapitulasi 
seleksi akademik dan 
deskripsi potensi 
peserta 

  

     

 Regristrasi peserta   Membuat berita acara 
seleksi akademik 

  

     

Gambar: Alur Kegiatan Pelaksanaan PPK 

 

Keterangan: 

*) Dijelaskan lebih rinci pada modul/bahan ajar MK 

 

B. Persiapan PPK 

Persiapan PPK dilakukan oleh asesor bersama-sama dengan tim administrasi 

PPK. Persiapan dilakukan agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar 

tanpa ada gannguan atau rintangan yang mengakibatkan pelaksanaan PPK 

tidak optimal. Persiapan PPK yang baik akan memudahkan asesor dalam 

bekerja, menghindari kesalahan, dan mengurangi kendala yang mungkin 

terjadi selama penilaian berlangsung. Persiapan yang baik juga dapat 
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menjamin proses penilaian berlangsung secara efektif dengan hasil yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  

Kegiatan persiapan meliputi:  

 

1. Melakukan koordinasi dengan panitia seleksi daerah.  

Kegiatan seleksi PPK dilaksanakan di daerah (kota/kabupaten) di seluruh 

Indonesia. Sebagai pihak penyelenggara adalah Dinas Pendidikan 

setempat. Untuk kelancaran kegiatan seleksi, tim asesor dan tim 

administrasi harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat 

melalui panitia seleksi yang telah dibentuk oleh dinas. 

 

2. Memahami komponen PPK 

Semuan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPK diwajibkan 

memahami semua kompenen dalam penyelenggaraan PPK. Dengan 

demikian akan terjadi satu kesatuan langkah dalam penyelesaian setiap 

aktifitas yang ada di dalamnya. 

 

3. Menyiapkan dan mengecek kelengkapan Instrumen 

Asesor mengecek dan menyiapkan semua perangkat penilaian (instrumen) 

yang akan digunakan dalam PPK, yaitu terdiri atas:  

a. Lembar skenario situasional (I.a. dan I.b.); skenario kasus (kreativitas 

dan pemecahan masalah); skenario kondisi (pengambilan keputusan 

berbasis bukti) yang dilengkapi dengan bagian respon yang harus diisi 

peserta 

b. Rambu-rambu pengembangan skenario untuk setiap skenario 

c. Rubrik untuk masing-masing skenario; 

d. Lembar umpan balik  

e. Lembar deskripsi potensi peserta 

f. Lembar rekapitulasi hasil penilaian.  

 

Asesor mempelajari setiap rambu-rambu, skenario, dan rubrik untuk 

memastikan kebenaran dan kelengkapan isi serta kesesuaian antara 

rambu-rambu, skenario dan rubrik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 
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instrumen yang siap digunakan dan untuk memperoleh satu pemahaman 

diantara asesor yang akan bertugas serta untuk menghindari terjadinya 

multi tafsir dalam melakukan penilaian.  

 

Jenis instrumen disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu TK, 

SD, SMP, SMA, SMK atau Madrasah (Raodatul Apfal, Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah, Aliyah, Aliyah Kejuruan). Jumlah instrumen yang harus 

disiapkan sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PPK. 

Setiap peserta akan menerima satu set instrumen, yang berupa lembar 

skenario situasional, kasus dan kondisi. Penyampaian setiap lembar 

skenario dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal PPK yang telah 

ditetapkan. 

 

Selain instrumen untuk menggali data dan informasi potensi kepemimpin, 

asesor juga perlu menyiapkan instrumen untuk kepentingan penilaian, 

yang terdiri atas: lembar umpan balik, lembar deskripsi potensi dan 

rekapitulasi nilai PPK. Jumlah berkas yang harus disiapkan sesuai dengan 

jumlah peserta ditambah dua eksempler sebagai cadangan. 

 

4. Menyiapkan perlengkapan administrasi 

Berbagai kelengkapan administrasi PPK, baik yang bersifat hard ware 

maupun soft ware perlu disiapkan secara teliti dan rapi. Kelengkapan 

administrasi tersebut, diantaranya: 

 

a. Menyiapkan buku panduan kegiatan PPK 

b. Menyiapkan rekomendasi kepala sekolah dan pengawas sekolah 

c. Menyiapkan format hasil seleksi akademik untuk setiap peserta 

d. Menyiapkan format rekapitulasi persyaratan dan hasil seleksi 

akademik  

e. Menyiapkan lembar evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi nara 

sumber/asesor. 

f. Menyiapkan keperluan administrasi yang lain, seperti: daftar hadir; 

biodata asesor; format berita acara; dll. 
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5. Menyiapkan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lain 

a. Menyiapkan Tempat Seleksi 

Pengaturan dan penataan tempat dilakukan berdasarkan data calon. 

Ruangan perlu dikondisikan agar tercipta suasana yang kondusif, 

nyaman dan bebas dari gangguan. Pengkondisian tempat diperlukan 

agar calon dapat menyelesaikan setiap tahapan dalam proses 

penilaian dengan baik. Tempat yang dimaksud dapat berbentuk ruang 

kelas, aula, ruang pertemuan atau yang lain yang memenuhi 

persyaratan sebagai tempat seleksi tertulis dan melakukan 

wawancara. 

 

Pengaturan tempat dilakukan dengan mengatur meja dan kursi agar 

tidak terlalu rapat atau agak renggang. Peserta dikelompokkan 

menurut asal kota/kabupaten. Setiap meja diberi nomor ujian 1-40 

(tergantung jumlah peserta) untuk memudahkan dalam mengendalikan 

berkas/dokumen.  

 

Contoh penataan kursi di ruang seleksi: 

 

Kab./Kota A 
 

Kab./Kota B 
 

Kab./Kota C 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

 8 7 6 5 
 

8 7 6 5 
 

8 7 6 5 

9 10 11 12 
 

9 10 11 12 
 

9 10 11 12 

16 15 14 13 
 

16 15 14 13 
 

16 15 14 13 

17 18 19 20 
 

17 18 19 20 
 

17 18 19 20 

24 23 22 21 
 

24 23 22 21 
 

24 23 22 21 

25 26 27 28 
 

25 26 27 28 
 

25 26 27 28 

32 31 30 29 
 

32 31 30 29 
 

32 31 30 29 

33 34 35 36 
 

33 34 35 36 
 

33 34 35 36 

40 39 38 37 
 

40 39 38 37 
 

40 39 38 37 
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Di tempat seleksi (ruang kelas/aula/ruang pertemuan) perlu disiapkan 

Laptop, LCD, papan tulis dan ATK. Tempat seleksi akan digunakan 

untuk seleksi tertulis dan wawancara. Pada saat wawancara, penataan 

tempat akan mengalami perubahan. Meja dan kursi diatur sedemikian 

rupa sehingga antara asesi dan asesor dimungkinkan untuk saling 

berhadapan, sehingga dialog dapat dilakukan dengan nyaman. Untuk 

memudahkan peserta mencari tempat seleksi, perlu ada petunjuk yang 

mengarahkan peserta menuju ke ruang seleksi. Daftar nama peserta 

sebaiknya ditempel di depan ruang seleksi. 

 

Selain tempat seleksi bagi peserta, perlu disiapkan pula satu ruang 

untuk asesor melakukan penilaian respon . Ruang kerja ini dilengkapi 

dengan meja dan kursi serta alat tulis kerja. Spanduk kadang-kadang 

diperlukan sebagai identitas adanya kegiatan seleksi. Spanduk 

biasanya disiapkan oleh panitia seleksi daerah. Spanduk ditempel di 

dinding dalam dan luar ruangan. Pilih tempat yang memudahkan 

semua orang membacanya. 

 

1) Alat Tulis yang disiapkan, yaitu berupa kertas HVS, kertas folio 

bergaris, spidol, stapler, balpoin, pensil, penghapus, binder klip 

disiapkan sesuai keperluan. 

2) Alat bantu, yaitu laptop/komputer, printer dan kelengkapan lain.  

 

6. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Terkait 

Penyelenggaraan PPK melibatkan lembaga-lembaga pendidikan 

dilingkungan Badan Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan. Peran dan tanggung jawab lembaga 

tersebut, yaitu:  
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a. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LPPKS) 

 Memelihara dan memastikan adanya kesatuan proses dan 
instrumentasi PPK 

 Memelihara database tentang komponen PPK, contoh respon, 
dan rubrik penilaian; 

 Memelihara database tentang asesor PPK yang terlatih dan 
diakui; 

 Mendistribusikan instrumen PPK ke LPMP untuk digunakan 
dalam penilaian calon kepala sekolah/madrasah; 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan 
memperluas cakupan instrumen PPK; 

 Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelatihan dalam 
rangka sertifikasi asesor. 

 

b. Tanggung Jawab Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) 

 Mendukung pengembangan instrumen PPK-KS/M oleh LPPKS; 

 Menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen PPK-KS/M yang 
telah disediakan oleh LPPKS; 

 Mendukung pelaksanaan PPK-KS/M dengan semua pihak yang 
berkepentingan; 

 Menyediakan laporan hasil PPK-KS/M bagi dinas pendidikan, 
calon kepala sekolah dan LPPKS. 

 Mengusulkan widyaiswara untuk mengikuti pelatihan sertifikasi 
asesor ke LPPKS. 

 

c. Tanggung Jawab Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

 Mendukung pengembangan instrumen PPK-KS/M oleh LPPKS; 

 Menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen PPK-KS/M yang 
telah disediakan oleh LPPKS; 

 Mendukung pelaksanaan PPK-KS/M dengan semua pihak yang 
berkepentingan; 

 Menyediakan laporan hasil PPK-KS/M bagi dinas pendidikan, 
calon kepala sekolah dan LPPKS. 

 Mengusulkan widyaiswara untuk mengikuti pelatihan sertifikasi 
asesor ke LPPKS. 

 

d. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

 Mengusulkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi 
ketentuan persyaratan administratif untuk mengikuti proses PPK-
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KS/M, sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh 
LPPKS; 

 Menganggarkan biaya proses pelaksanaan PPK-KS/M untuk para 
calon kepala sekolah; 

 Mengusulkan pengawas atau kepala sekolah untuk mengikuti 
pelatihan sertifikasi asesor. 

 

e. Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota 

 Mengusulkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi 
ketentuan persyaratan administratif untuk mengikuti proses PPK-
KS/M, sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh 
LPPKS; 

 Menganggarkan biaya proses pelaksanaan PPK-KS/M untuk para 
calon kepala sekolah; 

 Mengusulkan pengawas atau kepala sekolah untuk mengikuti 
pelatihan sertifikasi asesor. 

 

7. Regristrasi peserta 

 

Format regristasi peserta biasanya disiapkan oleh tim administrasi. 

Resgristrasi dilakukan untuk memastikan peserta tersebut benar hadir dan 

mengikuti kegiatan seleksi. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya asesor 

mengelompokkan peserta sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan 

diikuti dalam seleksi akademik (TK/SD/SMP/SMA/SMK atau madrasah). 

Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan seleksi.  

 

C. Pelaksanaan PPK 

 

Dalam sistem seleksi akademik, pelaksanaan PPK dapat dilakukan secara 

berurutan atau seri dengan kegiatan lain yang tercakup dalamnya. Kegiatan 

yang dimaksud adalah pengecekan rekomendasi kepala sekolah (KS) dan 

pengawas sekolah (PS), serta penulisan karya ilmiah. Pengecekan terhadap 

rekomendasi dapat dilakukan sebelum, selama atau diakhir kegiatan seleksi, 

karena kegiatan ini tidak berhubungan langsung dengan peserta. 

Rekomendasi sudah diterima oleh panitia seleksi sebelum kegiatan seleksi 
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dilaksanakan. Panitia seleksi atau tim administrasi dapat membantu mengecek 

keabsahan rekomendasi. 

 

1. Pembukaan 

Pembukaan dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Di dalam 

pembukaan perlu dijelaskan tentang kebijakan rekrutmen kepala 

sekolah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

 

2. Penjelasan tata tertib 

Tata tertib seleksi sudah termuat dalam buku panduan pelaksanaan 

PPK, namun demikian asesor perlu menyampaikan pula secara verbal, 

sehingga seluruh perserta dapat memahami dan mematuhi dengan baik.  

 

3. Pelaksanaan PPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Alur Kegiatan PPK 

 

 

a. PPK secara utuh dilaksanakan oleh asesor. Setiap peserta akan dinilai 

oleh 2 (dua) orang asesor. Pelaksanaan PPK diawali dengan 

pengenalan jenis-jenis instrumen, karakteristik setiap instrumen, 

Menjelaskan  Jenis 

dan Isi Instrumen 

Membagikan 
Instrumen 

Mengamati Proses 

Pengisian Respon 

Menganalisis 

Respon 

Melakukan 
wawancara 

Melakukan 

penilaian respon 

Menulis umpan 

balik  

Menulis  Deskripsi 
Potensi 

Membuat Rekapitulasi 
hasil penilaian  
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petunjuk pengisian lembar respon, waktu yang disediakan untuk 

pengisian setiap instrumen dan cara mencantumkan identitas peserta. 

Penjelasan instrumen dilakukan satu persatu pada saat calon akan 

mulai mengisi setiap lembar respon.  

 

(Contoh: ketika instrumen I.a. dibagikan dan calon akan mengerjakan, 

maka sebelumnya asesor menjelaskan tata cara pengisian lembar 

respon. Demikian dilakukan untuk instrumen berikutnya). Jadi 

penjelasan tata cara pengisian tidak dilakukan secara keseluruhan 

sebelum kegiatan dimulai. 

 

b. Membagikan instrumen yang berisi skenario dan respon sesuai dengan 

jenjang pendidikan. Pastikan bahwa semua peserta telah meneriman 

instumen tersebut. Instrumen dibagikan sesuai dengan urutan dan 

waktu sebagaimana tertulis dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel: Jenis instrumen dan alokasi waktu 

 

No. Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Instrumen respon situasional I.a. 30 menit 

2. Instrumen respon situasional I.b. 45 menit 

3. Instrumen respon kasus 2 (kreativitas 

dan pemecahan masalah) 

60 menit 

4. Instrumenrespon kondisi 3 

(pengambilan keputusan berbasis 

bukti) 

90 menit 

5. Wawancara  10-15 menit /calon 

 

c. Memberi waktu pengisian respon sesuai alokasi waktu yang disediakan  

d. Memberitahu peserta ketika waktu menunjukkan kurang 5 menit dari 

batas waktu yang disediakan; 

e. Mengumpulkan instrumen (skenario dan respon) yang yang telah diisi 

oleh peserta ketika waktu telah berakhir; 



 

LPPKS Indonesia 2011 | Tata Laksana PPK 19 

 

f. Tim asesor melakukan penilaian respon yang ditulis peserta. 

 

Keempat langkah pengisian instumen (respon) PPK adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUR PENGISIAN INSTRUMEN 
Ia 

SKENARIO 
SITUASIONAL 

MENENTUKAN SATU 
MASALAH YANG SEGERA 

HARUS DIATASI 

MENENTUKAN TINDAKAN 

MENGATASI MASALAH 

PERTIMBANGAN MEMILIH 
TINDAKAN MENGATASI 

MASALAH 

SKENARIO 
SITUASIONAL 

MENENTUKAN SATU 
MASALAH YANG SEGERA 

HARUS DIATASI 

MENILAI RESPON 
SM/M/KM 

ALASAN MEMBERI NILAI 

SM/M/KM 

MENENTUKAN TINDAKAN 

MENGATASI MASALAH 

PERTIMBANGAN MEMILIH 
TINDAKAN MENGATASI 

MASALAH 

ALUR PENGISIAN INSTRUMEN 
Ib 
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SKENARIO 
SITUASIONAL 

MENENTUKAN SATU 
MASALAH YANG SEGERA 

HARUS DIATASI 

TINDAKAN MENGATASI 
MASALAH 

ALTERNATIF 1 

TINDAKAN MENGATASI 
MASALAH 

ALTERNATIF 2 

MENENTUKAN TINDAKAN 

MENGATASI MASALAH 

PERTIMBANGAN MEMILIH 
TINDAKAN MENGATASI 

MASALAH 

ALUR PENGISIAN INSTRUMEN 
 2 

TINDAKAN MENGATASI 
MASALAH 

ALTERNATIF 3 
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4. Pengecekan rekomendasi KS dan PS 

Rekomendasi merupakan bagian dari seleksi akademik. Rekomendasi 

dari kepala sekolah dan pengawas sekolah yang diserahkan oleh 

peserta seleksi calon kepala sekolah kepada panitia seleksi perlu di cek 

keabsahannya. Rekomendasi yang tidak sah atau bahkan tidak ada 

rekomendari, maka peserta dinyatakan gagal mengikuti seleksi 

akademik. 

 

5. Penulisan makalah kepemimpinan 

Dijelaskan secara terpisah di modul/bahan ajar penilaian MK 

 

6. Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara merupakan metode/teknik untuk menggali potensi calon, 

khususnya pada salah satu kasus yang dinilai kurang memuaskan. Hal 

SKENARIO 
SITUASIONAL 

MENENTUKAN SATU 
MASALAH YANG SEGERA 

HARUS DIATASI 

IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN DOKUMEN 

PENDUKUNG 

ALASAN PENTINGNYA 

DOKUMEN TERSEBUT 

MENENTUKAN TINDAKAN 

MENGATASI MASALAH 

PERTIMBANGAN MEMILIH 
TINDAKAN MENGATASI 

MASALAH 

ALUR PENGISIAN INSTRUMEN  
3 

TINDAKAN MENGATASI 

MASALAH 



 

LPPKS Indonesia 2011 | Tata Laksana PPK 22 

 

ini dilakukan sebagai upaya klarifikasi terhadap potensi kepemimpinan 

yang dimiliki calon. Materi wawancara dibatasi pada jawaban tertulis 

asesi yang dinilai “Kurang Memuaskan” dan atau jawaban-jawaban yang 

memperoleh nilai berbeda secara signifikan oleh tim asesor. 

 

Selain melengkapi dan menyempurnakan gambaran potensi calon, 

wawancara juga digunakan oleh asesor untuk menyampaikan umpan 

balik secara lisan. Umpan balik digunakan sebagai dasar 

pengembangan diri peserta secara mandir.Selama proses wawancara 

berlangsung, asesor wajib memperhatikan dan menjaga etika dan tata 

cara berkomunikasi yang baik dan sopan.  

 

Langkah-langkah dan alokasi waktu dalam wawancara, yaitu: 

a. Persiapan wawancara (5 menit) 

b. Proses wawancara (10-15 menit per calon) 

c. Moderasi penilaian (5-10 menit per calon), bila diperlukan 

 

7. Moderasi nilai 

Tahap ini tidak selalu harus dilakukan. Moderasi dilakukan bila terjadi 

perbedaan penilaian diantara asesor (dalam satu tim) yang cukup 

signifikan. Moderasi dilakukan oleh kedua asesor tersebut dengan cara 

meninjau dan mencermati ulang hasil penilaiannya, menjelaskan 

rasional dan alasan-alasannya untuk mendapatkan titik temu. 

 

8. Sidang hasil penilaian 

Setelah seluruh kegiatan seleksi akademik selesai, asesor dan unsur 

dari dinas pendidikan setempat sebagai penyelenggara melakukan 

sidang hasil penilaian. Dalam sidang tersebut, asesor melaporkan 

proses penilaian hingga diperoleh hasil penilaian. Asesor diperkenankan 

menanggapi bila ada pertanyaan-pertanyaan dari dinas pendidikan. 

Keputusan akhir dari penilaian ada pada asesor. Bila terpaksa harus 
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terjadi perubahan terhadap keputusan asesor, maka asesor harus 

meninjau ulang seluruh instrumen yang telah diisi peserta. Bila 

perubahan terpaksa dilakukan, maka harus tetap obyektif dan rasional. 

Sebaliknya, bila perubahan tidak dimungkinkan, maka asesor harus 

secara tegas dan professional untuk tidak melakukan perubahan 

terhadap keputusan yang telah dibuat.  

 

Hasil akhir penilaian setiap peserta tersebut, selanjutnya diisikan ke 

dalam format hasil seleksi akademik. Seluruh hasil penilaian individu 

tersebut, direkap menggunakan format rekapitulasi persyaratan dan nilai 

seleksi akademik.  

 

D. Evaluasi Penyelenggaraan PPK 

 

1. Evaluasi Fasilitator/Nara Sumber/Asesor 

Evaluasi fasilitator dilakukan menggunakan instrumen berbentuk check 

list untuk mengetahui, antara lain penguasaan materi, penguasaan 

metode mengajar, penggunaan alat bantu pembelajaran, komunikatif, 

penampilan diri. Hasil evaluasi digunakan untuk masukan perbaikan dan 

peningkatan profesionalitas Fasilitator/Nara Sumber/Asesor. 

 

2. Evaluasi Tim Administrasi 

Kelancaran kegiatan seleksi sangat dipengaruhi oleh kesigapan tim 

administrasi dalam memberikan layanan administrasi. Evaluasi 

dilakukan terhadap kelengkapan administrasi yang disiapkan, 

kemudahan mendapatkan layanan, dan keramahan dalam memberikan 

layanan. 

 

3. Evaluasi Penyelenggaraan 

Evaluasi penyelenggaraan program dilakukan untuk melihat tingkat 

keterlaksanaan dan keberhasilan program. Aspek yang dievaluasi 



 

LPPKS Indonesia 2011 | Tata Laksana PPK 24 

 

meliputi 1) layanan terhadap peserta, 2) layanan alat dan bahan 

pelatihan, 3) Kelengkapan sarana/prasarana/fasilitas pendukung lain, 

dan 4) konsumsi dan akomodasi. 
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TUGAS KELOMPOK 

 

 

1. Kepada Saudara akan diberikan sebuah amplop yang berisi potongan-

potongan kertas bertuliskan kegiatan PPK. Coba rangkai potongan-

potongan kertas tersebut pada lembar kertas koran sehingga memilki 

makna sebagai alur pengisian setiap instrumen (respon) PPK. 

 

2. Tempelkan pada papan tulis atau dinding yang tersedia. Presentasikan 

hasil kerja kelompok Saudara kepada peserta yang lain. 
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BAB III  

ADMINISTRASI PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK) 

 

A. Ruang Lingkup Kegiatan 

 

Kegiatan administrasi pada dasarnya bertujuan membantu suatu kegiatan 

agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan prinsip tersebut, 

maka kegiatan adiministrasi harus diupayakan sesederhana mungkin dan 

mudah diimplementasikan. Kegiatan administrasi PPK, mencakup 

pendataan peserta seleksi, mengompilasi dan mengecek persyaratan 

administrasi peserta, menyiapkan format-format untuk kepentingan 

penilaian, serta kegiatan-kegiatan lain yang perlu dukungan kegiatan 

administrasi.  

 

Berbagai format akan digunakan dalam pengadministrasian kegiatan PPK. 

Semua format yang digunakan dikembangkan atas dasar kebutuhan, 

sehingga apabila terjadi perkembangan atau perubahan-perubahan dalam 

pelaksanaan PPK sebagai akibat adanya kebijakan atau karena secara 

teknis yang dinilai kurang efektif dan efisien, maka sangat dimungkinkan 

untuk dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian. 

 

Berikut ini adalah format-format administrasi dalam rangka mendukung dan 

memudahkan proses PPK. 

 

1. Rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah dan pengawas 

sekolah/madrasah merupakan bagian dari seleksi akademik. Peserta 

seleksi calon kepala sekolah diwajibkan mengumpulkan rekomendasi 

profesional dari kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait dengan 

penguasaan peserta terhadap standar kompetensi kepala 

sekolah/madrasah dengan merujuk pada Permendiknas No.13 Th 2007 
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tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Rekomnedasi. 

Rekomendasi diserahkan kepada panitia dalam amplop tertutup dan 

disegel. 

 

a. Format Rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah 

 

Rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah 
 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama   : 

NIP   : 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Unit Kerja  : 

Alamat   : 

 

Memberikan rekomendasi kepada: 

Nama   : 

NIP   : 

Jabatan  : Guru 

Unit Kerja  : 

Alamat   : 

 

Berapa lama Saudara mengenal pelamar? 

.................................................................................................................................. 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda cek (√) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi 

 1. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar  yang mendukung penilaian 

Saudara: 

 

 

2. KOMPETENSI MANAJERIAL 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian 

Saudara: 

 

 

3. KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 
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Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian 

Saudara: 

 

 

4. KOMPETENSI SUPERVISI 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung 

penilaian Saudara: 

 

 

5. KOMPETENSI SOSIAL 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung 

penilaian Saudara: 

 

 

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap 

berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar: 

 

 

RANGKUMAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan Penilaian Profesional saya, pelamar telah menunjukan hasil yang 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah.  

 

  

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak 

manapun. 

 

...................., ....................20.... 

Kepala Sekolah 

 

 

................................................... 

NIP. 
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b. Format Rekomendasi Pengawas Sekolah/Madrasah 
 

 

Rekomendasi Pengawas Sekolah/Madrasah 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama   : 

NIP   : 

Jabatan  : Pengawas Sekolah 

Unit Kerja  : 

Alamat   : 

 

Memberikan rekomendasi kepada: 

Nama   : 

NIP   : 

Jabatan  : Guru 

Unit Kerja  : 

Alamat   : 

 

 

Berapa lama Saudara mengenal pelamar? 

.................................................................................................................... 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda cek (√) dalam kotak didepan skala penilaian pada setiap kompetensi 

1. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian 

Saudara: 

 

2.  KOMPETENSI MANAJERIAL 

 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian 

Saudara: 

 

 

3. KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 

 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian 

Saudara: 
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4. KOMPETENSI SUPERVISI 

 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung 

penilaian Saudara: 

 

 

5. KOMPETENSI SOSIAL 

 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung 

penilaian Saudara: 

 

 

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap 

berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar: 

 

 

RANGKUMAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan Penilaian Profesional saya, pelamar telah menunjukan hasil yang 

 

 

 
Kurang Memuaskan 

 
Memuaskan 

 
Sangat memuaskan 

 

 

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah.  

 

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak 

manapun. 

 

 

...................., ....................20.... 

Pengawas Sekolah.............. 

 

 

................................................... 

NIP. 
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c. Format rekapitulasi hasil PPK 

 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK) 

  

KABUPATEN /KOTA ................. 

 

  
TAHUN ....... 

 

    
Tanggal : 

 

Lokasi : 
 

Kabupaten/Kota : 
 

Jumlah Asesi : 

Jenjang TK sejumlah 
 

Jenjang SD sejumlah 
 

Jenjang SMP sejumlah 
 

Jenjang SMA sejumlah 
 

Jenjang SMK sejumlah 
 

Jumlah 
 

Tim Asesor : 

  
 

 

  
 

 
 

 
Ketua Tim : 
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DAFTAR NILAI 

  KABUPATEN / KOTA  

  TAHUN ...............  

          

No Kode Nama Unit Kerja Hasil 

1a 1b 2 3 Respon Lisan Potensi 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

...           

          

          

        
.................., .................. 20... 

 

        
Ketua Tim Asesor, 

 

          

          

          

        
...................... 

 

        
NIP. 
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d. Format Hasil Penilaian Akademik Calon Kepala Sekolah 

Format ini diisi oleh asesor untuk setiap calon secara individual. 

 

 

HASIL PENILAIAN AKADEMIK 

No Test  : …………………………………………………………………………………………… 

Nama  : …………………………………………………………………………………………… 

Asal Sekolah : …………………………………………………………………………………………… 

NUPTK  : …………………………………………………………………………………………… 

 

Berilah tanda cek ( √ ) dalam kotak yang tersedia : 

Kurang memuaskan  Memuaskan  Sangat memuaskan 

 

Penilaian Kinerja  

 

     

Rekomendasi dari Kepala S/M  

 

     

Rekomendasi dari Pengawas S/M  

 

     

Makalah Kepemimpinan  

 

     

Penilaian Potensi Kepemimpinan  

 

     

 

Berdasarkan hasil penilaian di atas : (berilah tanda √ ) 

 

 

 

Anda dinilai memenuhi kriteria dalam seleksi program penyiapan kepala sekolah 

  

 

 

Anda dinilai belum memenuhi kriteria dalam seleksi program penyiapan kepala sekolah 

 

 

 

Maka anda, 

Diundang / tidak diundang *) untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah  

 

       ……………,………………….. 

Penanggung Jawab LP3CKS  

 

 

 

 

       ………………………………… 

       NIP. …………………………… 

 

Keterangan :  *) coret yang tidak perl 
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e. Format Rekapitulasi Persyaratan dan Nilai Seleksi Akademik  

 

 
REKAPITULASI PERSYARATAN DAN NILAI SELEKSI AKADEMIK  

KAB./KOTA ................. 
 

N
o 

NO. 
TEST 

Na
ma 

Asal 
Sekolah/ 
Madrasa

h 

NI
P 

Penil
aian 

Kinerj
a 

Rekomendas
i Kepala 

Sekolah/Mad
rasah 

Rekomenda
si 

Pengawas 
Sekolah/Ma

drasah 

Makalah 
Kepemim

pinan 

PP
K 

Nilai 
Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

...                    

        Kepala LP3CKS, 

     
 

  
 
 
 

  

    
 

 
 

....................................

........... 
  

    
 

 
 

NIP. 
....................................
....... 

  

Catatan: 

Kolom7 s.d 11 diisi oleh Asesor, selebihnya diisi oleh tim administrasi/panitia seleksi 

 

 

 

 

f. Format daftar hadir peserta 

Format ini minimal memuat nomor urut, nama peserta, NIP/NUPTK, 

asal sekolah, tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Daftar hadir 

peserta dibuat rangkap 2. 
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DAFTAR HADIR 

PESERTA SELEKSI AKADEMIK CALON KEPALA SEKOLAH 

 

NO. NAMA NIP/NUPTK 
SEKOLAH 

TK/SD/SMP/SMA/SMK 
TANDA TANGAN 

     

     

     

     

     

 
        ……………………………….2011 
        Mengetahui, 

……………………………………., 
 
 
        …………………………………….. 
        NIP.  

 

 

g. Format biodata asesor/nara sumber 

Format biodata asesor atau nara sumber dapat digunakan format 

sebagai berikut.  

 

BIODATA  
ASESOR/NARA SUMBER 

 

1.  Nama :  

2.  NIP  :  

3.  Tempat, Tanggal lahir :  

4.  Agama :  

5.  Jenis kelamin :  

6.  Pangkat /Gol.  :  

7.  Pendidikan :  

8.  Alamat rumah dan 
Nomor telepon 

: 
: 

 

9.  Unit kerja: :  

10.  Alamat unit kerja   

11.  Pengalaman dalam kegiatan 
seleksi calon kepala 
sekolah/pengawas sekolah 

 1. ……………………. 
2. ……………………  
3. ……………………. Dst. 

 

        ……………………………….2011 
        Yang membuat, 
 
 
        ………………………………….. 
        NIP.  
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BAB IV 

KODE ETIK ASESOR 

 

A. Pengertian 

 

Etika /Ethos berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “Kesusilaan”. Ethos 

atau Etika berarti norma, kaidah, aturan atau tata nilai. Yang dimaksud etika 

dalam jabatan atau profesi adalah gambaran dari perilaku standar yang harus 

dipatuhi seseorang dalam menjalankan tugas. Dalam sistem seleksi calon 

kepala sekolah, kode etik asesor diperlukan untuk mengetahui serta 

memahami tindakan-tindakan yang dibolehkan dan dilarang selama 

menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara 

dan anggota masyarakat. Asesor diharapkan dapat menerapkan etika profesi 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional, terlindungi, 

dan bermartabat. 

 

Kode Etik Asesor dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber 

utamanya, yaitu: nilai-nilai agama dan Pancasila dan nilai-nilai kompetensi 

asesor serta nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi 

perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan 

spiritual. Falsafah pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara 

dapat dijadikan sebagai contoh dalam penerapan kode etik, yaitu: Ing Ngarso 

sung tulodo yang berarti melalui sikap dan perbuatan dapat menjadi panutan 

dan tauladan. Ing Madyo Mangun Karso berarti membangkitkan semangat 

berkreasi. Tut Wuri Handayani berarti mendorong agar berjalan di depan 

dengan bertanggung jawab.  

 

Asesor diharapkan tidak melaksanakan kegiatan hanya sekedar 

menyelesaikan kegiatan, tetapi harus selalu jelas makna kaitannya terhadap 

peningkatan. Tidak sekedar reaktif, tetapi harus proaktif untuk peningkatan, 
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tidak menjadi pejabat yg tanpa misi, tetapi harus memiliki tekad kuat untuk 

mencapai sesuatu yg bermakna selama dipercaya menduduki jabatan asesor. 

B. Etika Asesor 

 

Asesor diharapkan dapat mematuhi kode etik asesor berikut ini: 

 Tidak masa bodoh terhadap sesuatu yg kurang pas, tetapi harus memiliki 

kepekaan dan merasa ikut bersalah serta berusaha untuk mengoreksinya  

 Tidak bersikap permisif (mudah mengerti, maklum dan memaafkan 

kesalahan), tetapi harus berani mengoreksi secara tegas dan bertindak 

secara bijaksana  

 Tidak menyepelekan disiplin waktu dan hanya menyalahkan orang lain 

yang tidak disiplin, tetapi benar-benar menyadari bahwa disiplin adalah 

kunci keberhasilan dan menjadikan dirinya sebagai contoh orang yang 

berdisiplin  

 Tidak menjadi pejabat yang hanya bisa menikmati jabatan, tetapi harus 

menjadi pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang 

dipercayakan kepadanya  

 Berwibawa, jujur, terpercaya, bijaksana, mengayomi, berani mawas diri, 

mampu melihat jauh ke depan, berani & mampu mengatasi kesulitan, 

bersikap wajar, tegas dan bertanggung jawab atas keputusan yg diambil, 

sederhana, penuh pengabdian, berjiwa besar dan mempunyai sifat ingin 

tahu  

 

C. Sumpah Jabatan Asesor 

 

“Demi Allah, saya bersumpah” 

 Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau 

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; 

 Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; 
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 Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut perintah harus saya rahasiakan; 

 Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa 

apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, 

bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan 

dengan jabatan atau pekerjaan saya; 

 Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa 

akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya 

sendiri, seseorang atau golongan;  

 Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya; 

 Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk 

kepentingan Negara. 
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DISKUSI KELOMPOK 

 

1. Sebagai asesor profesional, bagaimana Saudara menghadapi unsur dari 

Dinas Pendidikan yang tidak puas dengan hasil kerja asesor, karena calon 

yang dijagokan tidak lolos dalam seleksi. 

 

2. Bagaimana Saudara sebagai asesor menghadapi permasalahan, jika ada 

Dinas Pendidikan yang memaksa asesor untuk memenuhi kuata calon 

kepala sekolah yang telah ditetapkan. Padahal, hasil seleksi menunjukkan 

bahwa jumlah peserta yang lolos kurang dari kuota yang ditetapkan. 
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