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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  

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 

 

A. Pengertian Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah  

Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk memilih guru-guru berpotensi dan berpengalaman terbaik yang 

siap menerima tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Prosesnya 

mencakup dua tahapan, yakni (1) rekrutmen, dan (2) pendidikan dan pelatihan. 

Rekrutmen meliputi kegiatan (1) pengusulan calon oleh kepala 

sekolah/madrasah, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik. Calon 

yang diusulkan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 

Tahun 2010. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian terhadap 

kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon. Calon yang telah memenuhi 

persyaratan umum dan khusus dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi 

akademik. Seleksi akademik dilakukan untuk mengungkap potensi 

kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah melalui rekomendasi dari kepala 

sekolah dan pengawas sekolahnya, penilaian kinerja guru, penilaian potensi 

kepemimpinan (PPK), dan penulisan makalah kepemimpinan. Calon yang lulus 

seleksi akademik mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala 

sekolah/madrasah.  Pendidikan dan pelatihan ini merupakan kegiatan 

pemberian pengalaman teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk 

menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon pada 

dimensi kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan 

kewirausahaan. 

 

B. Tujuan  Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah  

1. Mendapatkan calon-calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki potensi 

dan pengalaman terbaik di bidang kepemimpinan sehingga yang 

bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsi kepala 

sekolah/madrasah secara efektif.    
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2. Mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh calon kepala 

sekolah/madrasah untuk menjalankan tugas kepemimpinan dan manajemen 

secara efektif dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

3. Memberikan pengalaman belajar yang memadai dan bisa menjadi stimulan 

terhadap proses pengembangan keprofesian berkelanjutan calon kepala 

sekolah/madrasah di masa yang akan datang. 

 

C. Sasaran  Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah  

Sasaran penyiapan kepala sekolah/madrasah adalah guru-guru yang berpotensi 

untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. 

 

D. Fungsi  Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah  

1. Menjamin profesionalitas jabatan kepala sekolah/madrasah. 

2. Mendorong proses penugasan kepala sekolah/madrasah yang didasarkan 

atas pertimbangan profesionalitas sehingga terhindar dari praktik-praktik 

yang merugikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.  
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E. Mekanisme Pelaksanaan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah 

Proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah ditampilkan pada Gambar 1 di 

bawah ini.  
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BAB II  

MAKALAH KEPEMIMPINAN 

 

A. Penjelasan Umum 

    Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, 

mendorong, menggerakkan, mengarahkan, memberdayakan seluruh sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Mulyono, 2009). Adapun 

kepemimpinan pendidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, guru dan personel 

sekolah pada dimensi kepemimpinan masing-masing. Kepala sekolah menjadi 

pemimpin pendidikan yang mengatur semua personel, guru menjadi pemimpin 

bagi siswa, dan personel sekolah yang lain yang menjadi pemimpin pada tiap 

unit kerja tertentu (Rohmat, 2010). 

       Dalam institusi pendidikan dasar dan menengah, kepala sekolah adalah top 

leader yang mempunyai peran sangat penting dalam mencapai tujuan sekolah. 

Kepala sekolah/madrasah adalah seorang pejabat yang profesional dalam 

organisasi sekolah/madrasah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga merupakan kunci 

keberhasilan dalam memberdayakan lingkungan sekolah/madrasah dan 

masyarakat sekitar. Pengelolaan sekolah/madrasah yang efektif dan efisien 

tidak akan lepas dari tugas serta fungsi kepala sekolah.  Karena itu kepala 

sekolah harus mempunyai kecakapan dalam memimpin. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecakapan dalam memimpin antara lain adalah penguasaan 

wawasan kepemimpinan, pengalaman dan kemampuan dalam memecahkan 

masalah.  

       Mengingat pentingnya peran kepala sekolah, maka rekrutmen kepala 

sekolah harus dilakukan secara tepat. Penulisan makalah kepemimpinan 

merupakan salah satu bagian seleksi akademik kepala sekolah yang diharapkan 

dapat menggali potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah. 

B. Pengertian Makalah Kepemimpinan 

 Makalah Kepemimpinan adalah uraian tertulis bebas (esai) yang disusun oleh 

calon kepala sekolah/madrasah tentang wawasan, pengalaman, penilaian diri 
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dan rencana tindakan kepemimpinan sekolah/madrasah yang meliputi unsur 

mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan dan memberdayakan sumber 

daya pendidikan. 

 

Perkembangan Makalah Kepemimpinan 

Sampai sekarang ketentuan penulisan makalah kepemimpinan telah mengalami 

perubahan sebanyak tiga kali, yaitu 

1. Pertama kali 

a) Makalah dituliskan peserta dengan sistematika yang rigid (Bab I, II, III, 

referensi, dll). 

b) Setiap bagian dari sistematika dinilai. 

c) Penulisan dilakukan sebelum seleksi akademik di rumah. 

Lesson Learnt 

a) Beberapa makalah yang dituliskan peserta di rumah diragukan 

orisinalitasnya. 

b) Sistematika yang begitu rigid membatasi ruang gerak peserta dalam 

menulis. 

2. Perubahan ke dua 

a) Penulisan dilakukan pada saat seleksi akademik. 

b) Tidak menggunakan sistematika yang begitu rigid. 

c) Peserta diminta untuk menuliskan tentang pengetahuan mereka tentang 

apa itu kepemimpinan, berbagai gaya dan karakteristik; penilaian diri 

yang disertai dengan pengalaman kepemimpinan; rencana tindak. 

d) Peserta diperbolehkan untuk membaca buku pada saat penulisan MK. 

      Lesson Learnt : 

a) Keraguan akan originalitas berkurang, tetapi ada juga yang membawa 

kertas dari rumah dan sudah menulis sedikit di kertas tersebut. 

b) Bagian awal MK yang meminta peserta untuk menuliskan konsep dan 

teori kepemimpinan, ternyata menjebak peserta untuk menulis teori-teori 

dari buku tanpa tahu apa maksud dari setiap teori. 

3. Perubahan ke tiga ( yang sekarang ini digunakan) 

a) MK dituliskan pada saat seleksi akademik. 
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b) Peserta tidak diperbolehkan untuk membawa referensi apapun. 

c) Kertas folio untuk menulis distempel. 

d) Substansi lebih menggali pengetahuan peserta tentang kepemimpinan 

yang telah ada, evaluasi diri mereka tentang praktik kepemimpinan, dan 

rencana tindak. 

e) Calon mendapatkan petunjuk untuk peserta  

     Lesson Learnt : 

a) Originalitas dijamin 

b) Peserta tidak terjebak dengan uraian teori kepemimpinan (seperti pada 

piloting MK sebelumnya), tetapi benar-benar menuliskan wawasan/ 

pemikiran/pengetahuan mereka tentang ketrampilan kepemimpinan. 

c) Petunjuk peserta memudahkan calon untuk mengerjakan. 

d) Potensi kepemimpinan tergali. 

C. Tujuan  

Tujuan penulisan makalah kepemimpinan, adalah:  

1. Mengetahui wawasan calon kepala sekolah/madrasah tentang keterampilan 

kepemimpinan. 

2. Mengetahui gambaran tentang implementasi keterampilan kepemimpinan 

calon, yang ditunjukkan dengan uraian pengalaman dalam menjalankan 

tugas pokok dan tambahan di sekolah/madrasah.  

3. Mengetahui kemampuan calon dalam melakukan penilaian diri atas 

implementasi keterampilan kepemimpinan. 

4. Mengetahui kemampuan calon dalam merumuskan rencana tindakan 

kepemimpinan sekolah/madrasah yang meliputi rencana pengembangan diri 

dan pengembangan sekolah/madrasah. 

5. Memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang berpotensi untuk 

menjadi pemimpin sekolah/madrasah yang baik. 
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BAB III   

KETENTUAN DAN MEKANISME PENULISAN MAKALAH 

KEPEMIMPINAN 

A. Ketentuan  

1. Tema 

Tema besar yang diangkat dalam menulis makalah ini adalah kepemimpinan 

Sekolah/Madrasah. 

2. Judul 

     Judul dalam makalah bebas dengan mengacu pada tema. 

3. Isi Makalah  

Makalah kepemimpinan yang dituliskan memuat: 

a. Pendahuluan. 

Dalam bagian ini memuat pemikiran umum tentang kepemimpinan (dijelaskan 

secara singkat). 

b. Wawasan calon tentang keterampilan kepemimpinan.  

Di dalam bagian ini berisi pandangan/pemikiran calon tentang keterampilan 

kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. 

Keterampilan ini meliputi keterampilan Mempengaruhi, Menggerakkan, 

Mengembangkan dan Memberdayakan (4M) sumber daya pendidikan untuk 

mencapai tujuan institusi (sekolah/madrasah). 

 

c. Penilaian diri sendiri tentang penerapan 4 M yang telah calon lakukan di 

sekolah/madrasah.   

Di dalam bagian ini berisi : 

1. Pengalaman diri terkait dengan keterampilan kepemimpinan calon 

dalam Mempengaruhi, Menggerakkan, Mengembangkan dan 

Memberdayakan sumber daya pendidikan (daya dukung 

sekolah/madrasah) dalam pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

Pengalaman diri kepemimpinan calon yang dapat digali dari penerapan 

tugas pokok dan tambahan calon di sekolah/madrasah, yang meliputi 

antara lain: pengalaman calon ketika menjadi Pemimpin Pembelajaran 
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(Guru), Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, Pembina OSIS, 

Penanggung-jawab Ekstrakurikuler lainnya, Ketua Jurusan, Ketua 

Program, Wali Kelas, Koordinator Penerimaan Siswa baru, Ketua 

Laboratorium, Koordinator suatu kegiatan, dan lain-lain.  

2. Penilaian diri  terkait dengan keterampilan kepemimpinan calon dalam 

Mempengaruhi, Menggerakkan, Mengembangkan dan 

Memberdayakan sumber daya pendidikan (daya dukung 

sekolah/madrasah) dalam pencapaian tujuan sekolah/madrasah 

berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. 

d. Rencana tindakan kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah.  

Di dalam bagian ini berisi: 

1. Rencana tindakan pengembangan diri terkait dengan ketrampilan 

kepemimpinan yang didasarkan pada hasil penilaian  diri calon yang 

telah dilakukan di bagian sebelumnya. Misalnya, jika calon merasa 

masih kurang di dalam keterampilan mempengaruhi orang, bagaimana 

cara calon meningkatkan keterampilan ini? Cara peningkatan 

keterampilan ini harus dituangkan ke dalam rencana tindakan, yang 

memuat: rencana program, alasan pemilihan program, dan langkah-

langkah untuk melaksanakan program tersebut.  

2. Profil dan kondisi sekolah/madrasah tempat calon bertugas sekarang 

3. Rencana tindakan pengembangan sekolah berdasarkan profil yang 

telah ditulis. Jika calon menjadi pemimpin di sekolah/madrasah ini, apa 

yang akan calon lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah/ 

madrasah ini? Apa yang akan calon lakukan ini dituangkan dalam 

rencana tindakan yang memuat: rencana program, alasan pemilihan 

program, dan langkah-langkah untuk melaksanakan program tersebut.  

e. Penutup 

Paragraf yang mengakhiri semua uraian yang telah ditulis 
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B. Aturan Penulisan 

1. Waktu dan Tempat  

a. Waktu yang dialokasikan dalam penulisan makalah kepemimpinan 

adalah 5 x 45 menit.  

b. Penulisan makalah dilakukan di tempat seleksi. 

 

2. Rambu-rambu Penulisan 

a. Makalah ditulis tangan dengan rapi, menggunakan ballpoint dengan 

warna tinta biru. 

b. Penulisan dilakukan pada kertas folio bergaris yang telah distempel oleh 

panitia. 

c. Jumlah tulisan minimal empat halaman folio tanpa spasi (jika 

menggunakan spasi, tulisan terdiri dari delapan halaman folio). 

d. Makalah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

e. Makalah ditulis dengan tulisan yang rapi dan huruf cetak (bukan 

bersambung) 

 

3. Buku sumber atau referensi 

Peserta TIDAK diperbolehkan membawa berbagai buku sumber atau referensi 

termasuk hp, galaxy tab, ipad dan sejenisnya pada saat penulisan makalah 

akademik. 
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C. Mekanisme Pelaksanaan Penulisan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Penjelasan tentang isi 

makalah dan aturan 

penulisan 

Penulisan makalah 

kepemimpinan selama  

maksimal 5x45 menit 

 

Penilaian oleh Assesor 
 

 

Pengumpulan makalah 

kepemimpinan 

 

Pendistribusian Petunjuk 

Penulisan Makalah untuk 

Peserta 

 

Persiapan:  
Dokumen Petunjuk Penulisan 

Makalah untuk Peserta dan 

Kertas folio  

 
 
 

Pendistribusian ke Asesor 

 

Pendistribusian kertas folio 

kepada peserta  

 

Pelaporan 
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BAB IV  

KETENTUAN DAN KODE ETIK ASESOR 

 

A. Kriteria  

Penilaian Makalah Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah (MK-KS/M) 

dilakukan  asesor. Asesor berasal dari  unsur widyaiswara,  dosen, dan 

pengawas sekolah/madrasah yang telah mendapatkan sertifikat kelayakan 

dalam pendidikan dan pelatihan tentang makalah kepemimpinan 

sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).  

B. Tugas dan Tanggung Jawab 

Asesor Makalah Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah (MK-KS/M) 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1. Melaksanakan proses penilaian makalah kepemimpinan sekolah/madrasah; 

2. Melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian; 

3. Melakukan moderasi untuk menyepakati hasil penilaian yang berbeda di 

antara kedua asesor. 

4. Menetapkan kategori hasil penilaian makalah kepemimpinan sekolah/ 

madrasah 

5. Melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada penyelenggara program 

persiapan kepala sekolah/madrasah. 

 

C. Kode Etik 

 Asesor Makalah Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah (MK-KS/M) harus 

memiliki etika sebagai berikut: 

1. Jujur dan memiliki kredibilitas dalam melaksanakan penilaian. 

2. Objektif dan tidak memihak (tidak didasari kepentingan pribadi, kelompok, 

atau golongan tertentu). 



12 

 

3. Menolak segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan 

gratifikasi. 

4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia 

melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah/madrasah. 
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