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KATA 
PENGANTAR 

Sebagai ujung tombak, guru dan kepala sekolah perlu terus berkembang dan
menguasai pengetahuan dan teknologi terkini terlebih lagi dalam masa pandemi
Covid-19. Berbagai macam strategi pembelajaran yang menginspirasi sangat
dibutuhkan dalam melaksanakan proses pembelajaran pada masa pandemik ini.
Kebijakan merdeka belajar dan pembelajaran tatap muka terbatas sebagai upaya
untuk mengatasi terjadinya learning loss yang sudah ditetapkan pemerintah.
Praktik terbaik bagi guru dan kepala sekolah yang inspiratif perlu untuk digali
agar dapat sebagai percontohan bagi yang lain. Oleh karena itu Direktorat Guru
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus perlu menyelenggarakan Apresiasi
bagi guru dan kepala sekolah Pendidikan menengah dan pendidikan khusus
Inspiratif dengan tema “Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan".

Pemberian apresiasi kepada guru dan kepala sekolah pendidikan menengah dan
pendidikan khusus inspiratif di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah atas
prestasi, kinerja yang dihasilkan. Apresiasi ini diharapkan dapat lebih memotivasi
dan meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah, yang pada akhirnya
akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Petunjuk Teknis Penilaian ini menjadi acuan pelaksanaan Apresiasi Guru Dan
Kepala Sekolah Inspiratif dalam Rangka Hari Guru Nasional Tahun 2021.
Penggunaan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjamin terlaksananya
kegiatan ini menurut asas secara obyektif, adil, transparan, efektif, dan efisien,
serta dapat menjadi ajang saling membelajarkan di antara seluruh pihak terkait.
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Guru dan Tenaga Kependidikan berada pada garis depan Sistem
Pendidikan Nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya
menguatkan infrastruktur pendidikan nasional dengan tidak
putus-putusnya. Saat ini, Pemerintah semakin menguatkan
strategi pembangunan nasional ke arah penguatan sumber daya
manusia (SDM). Untuk itu, peran Guru dan tenaga kependidikan
menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan
SDM dan sekaligus menjadi agen transformasi penguatan SDM
Indonesia. Mengingat posisi dan peran strategis guru dan tenaga
kependidikan, maka diperlukan kebijakan dalam rangka
memberikan apresiasi terhadap dedikasi guru dan tenaga
kependidikan yang inspiratif khususnya dalam penyelenggaraan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan mengatasi
learning loss pada masa Covid-19.



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen.
GTK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggung jawab
untuk melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan
tenaga kependidikan.



Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut, pada
tahun 2021 Direktorat Guru Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
memberikan apresiasi kepada seluruh guru dan
kepala sekolah pada jenjang pendidikan
menengah dan pendidikan khusus inspiratif yang
akan diberikan pada Hari Guru Nasional Tahun
2021.



TEMA
Tema kegiatan Pemberian Penghargaan kepada
Guru dan  Kepala Sekolah Inspiratif Tahun 2021

“Bergerak dengan
Hati, Pulihkan
Pendidikan”



Tujuan
Acuan Guru dan 
Kepala Sekolah

dalam menyusun dan 
membuat karya

pengalaman terbaik
selama pelaksanaan PTMT

Acuan Juri
untuk memberikan

penilaian karya terbaik
yang dikembangkan

oleh guru dan kepala
sekolah

Acuan Panitia
dalam menyelenggarakan

kegiatan apresiasi Hari 
Guru Nasional.



Sasaran Kegiatan

1. Guru SMA 
2. Guru SMK
3. Guru SLB (SDLB, SMPLB, SMALB)
4. Guru di Sekolah Penyelenggara Pendidikan 

Inklusif (SD, SMP, SMA, SMK)
5. Kepala SMA 
6. Kepala SMK
7. Kepala SLB (SDLB, SMPLB, SMALB)



PENGERTIAN
• APRESIASI merupakan apresiasi terhadap kinerja atau
karya guru atau kepala sekolah yang telah
mengembangkan profesi kependidikannya dan berperan
aktif dalam implementasi Pembelajaran Tatap Muka
Terbatas (PTMT), mengatasi learning loss, dan
menunjang kebijakan Merdeka Belajar di lingkungan
Pendidikan umum dan Pendidikan khusus.
• INSPIRATIF adalah kinerja atau karya guru dalam
implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)
dalam mengatasi learning loss, dan menunjang kebijakan
Merdeka Belajar, yang dapat memberikan inspirasi dan
dorongan pada teman sejawatnya untuk melakukan hal
serupa.

• GURU INSPIRATIF adalah guru yang siap mengorbankan
tenaga, pikiran, dan waktu, serta memiliki kemanfaatan,
kebaruan, dan menginspirasi pihak lain baik pada jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SDLB,
SMPLB, SMALB), dan Guru Pembimbing Khusus (SD, SMP,
SMA, SMK).
• KEPALA SEKOLAH INSPIRATIF adalah pimpinan sekolah
yang mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen
secara aktif, inovatif, kreatif, demokratis,
memberdayakan, dan menyenangkan, baik dalam situasi
biasa maupun sulit, dan mampu menginspirasi warga
sekolah yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tetap
semangat, kreatif dan termotivasi untuk tetap
menjalankan tugasnya dalam segala kondisi dan
perubahan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa
(SDLB, SMPLB, SMALB), dan Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA, SMK).



PENGERTIAN

• LEARNING LOSS adalah hilangnya kesempatan belajar
secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang
berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi
peserta didik yang dikarenakan kondisi pandemi Covid
19.

• Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dalah
proses pembelajaran di satuan pendidikan yang
dilaksanakan dengan dua fase yaitu masa transisi dan
masa kebiasaan baru (new normal).



Persyaratan Peserta
(GURU)

1. Syarat Umum
a. Guru SMA, SMK, SLB dan Satuan Pendidikan Penyelenggara

Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA, SMK) yang masih aktif yang
ditunjukkan dengan surat keterangan dari pimpinan Lembaga.

b. Memiliki pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang
dibuktikan dengan ijazah terakhir.

c. Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan*)
d. Memiliki karya praktik terbaik yang disajikan dalam bentuk video

dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan keaslian karya.
e. Isi video tidak mengandung unsur SARA, porno aksi dan

pornografi.
f. Pengalaman terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik

yang riil dilakukan.
g. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video yang disertai

naskah yang berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut.

2. Syarat Khusus
Mengunggah laporan praktik baik dalam bentuk video terkait dengan
pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam mengatasi
learning loss, dan dapat menjadi inspirasi pihak lain.



Persyaratan Peserta
(KEPALA SEKOLAH)
1. Umum

a. Kepala Sekolah pada jenjang SMA, SMK, SLB dan Satuan
Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA, 
SMK)

b. Memiliki pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang 
dibuktikan dengan ijazah terakhir,

c. Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan*)

d. Memiliki karya praktik terbaik yang disajikan dalam bentuk video 
dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan keaslian karya.

e. Isi video tidak mengandung unsur SARA, porno aksi dan 
pornografi.

f. Pengalaman terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik
yang riil dilakukan. 

g. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video yang disertai
naskah yang berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut.

2. Khusus
• Mengunggah laporan praktik baik dalam bentuk video terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah
dalam mengelola PTMT, dan atau upaya-upaya dalam
mengatasi learning loss selama masa pandemi Covid-19
sesuai dengan level dan satuan pendidikan masing-masing.



KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO 

1. Video dikirimkan berdurasi antara 7-10 menit.

2. Konten video berisi tentang pembelajaran yang
merupakan refleksi pengembangan diri dalam
melaksanakan tugas profesinya, memberdayakan
warga sekolah dan lingkungan sekitar, serta
senantiasa berbagi praktik baik dapat berupa
pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan.

3. Video yang dikirim belum pernah diikutsertakan
dalam kompetisi apapun dan belum pernah
dipublikasikan, dibuktikan dengan surat pernyataan
(lihat di lampiran).

4. Video yang masuk dalam penilaian 20 besar akan
diikutsertakan pada proses selanjutnya.



Perkenalan Diri

Alur
Video

Penjelasan Isi
Praktik Baik PBM di 
Sekolah dalam PTMT

Tindak Lanjut

ALUR KONTEN VIDEO 
PRAKTIK BAIK 



Ketentuan Naskah

1. Naskah merupakan deskripsi yang 
menjelaskan isi video yang dibuat.

2. Format naskah
a. Naskah diketik rapi dalam format 

file pdf
b. Ukuran kertas A4, jarak halaman

kiri 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, 
dan kanan 3 cm.

c. Jarak baris 1,5 
d. Jumlah halaman masimal 5 

halaman,
3. Sistematika bebas/menyesuaikan

konten video.



PENILAIAN

Seleksi 
Administrasi

Penilain Karya
Video dan Naskah
(Penilaian Tahap 1)

Penilain 
Presentasi
(Penilaian 
Tahap 2)



SELEKSI ADMINISTRASI

Merupakan pengecekan dokumen yang harus di 
serahkan peserta saat pendaftaran:

• Surat keterangan dari atasan langsung

• Surat pernyataan kelakuan baik

• Surat pernyataan keaslian karya praktik terbaik



PENILAIAN KARYA VIDEO UNTUK 
GURU
No. Aspek Indikator

1 Teknis

a. Kualitas Gambar meliputi: pencahayaan, komposisi gambar/visual, 
dan efek visual

b. Kualitas suara meliputi: kejelasan suara dan kesesuaian suara/dialog 
dengan gambar

c. Kualitas Teks dilihat dari kejelasan teks pendukung yang ada di video

d. Alur cerita yang disajikan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

e. Durasi video 7 s/d 10 menit

2 Konten

a. Kesesuaian substansi video dengan mata pelajaran atau program
keahlian

b. Video menunjukkan pembelajaran yang mampu mengatasi
keterbatasan PTMT dalam mengatasi learning loss.

c. Video mengambarkan kreativitas/inovasi pembelajaran

d. Pemanfaatan TIK oleh guru dalam optimalisasi pelaksanaan PTMT
untuk mengatasi learning loss yang dinilai dari merencanakan,
melaksanakan, menilai, membimbing, dan melatih (5M) dalam
pembelajaran.

e. Memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran

f. Ada rencana tindak lanjut

3 Naskah

a. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan tindak
lanjut dalam pembelajaran.

b. Mengandung uraian nyata dan hasil karya sendiri

c. Menggunakan ejaan bahasa Indonesia sesuai PUEBI.

d. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktik terbaik dalam
PTMT untuk mengatasi learning loss.

e. Menginspirasi dan kegiatan yang dilakukan dapat mendorong
pendalaman dan pengembangan atau memberikan daya pengungkit
bagi guru lain, dan organisasi profesi untuk berkinerja/berkarya lebih
baik.



Penilaian Karya Video Untuk
Kepala Sekolah

No. Aspek Indikator

1 Teknis

a. Kualitas Gambar meliputi: pencahayaan, komposisi gambar/visual, 
dan efek visual

b. Kualitas suara meliputi: kejelasan suara dan kesesuaian suara/dialog 
dengan gambar

c. Kualitas Teks dilihat dari kejelasan teks pendukung yang ada di video

d. Alur cerita yang disajikan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

e. Durasi video 7 s/d 10 menit

2 Konten

a. Kesesuaian substansi video dengan kapabilitas managerial.
b. Video menunjukkan kapabilitas managerial yang mampu mengatasi

keterbatasan PTMT, mengatasi learning loss, menunjang kebijakan
Merdeka Belajar, dan dapat memberikan inspirasi.

c. Video mengambarkan kreativitas/inovasi kapabilitas managerial 
d. Pemanfaatan TIK oleh Kepala Sekolah dalam optimalisasi pelaksanaan

PTMT untuk mengatasi learning loss.
e. Memberikan dampak terhadap kualitas kapabilitas managerial dalam

pencapaian kompetensi.
f. Ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam optimalisasi

pembelajaran selama pandemi.

3 Naskah

a. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan tindak
lanjut kapabilitas managerial.

b. Mengandung uraian nyata dan bersifat fakta dan hasil karya sendiri

c. Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar
d. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktik terbaik dalam

PTMT untuk mengatasi learning loss.
e. Menjelaskan tentang kontek pembelajaran terkait dengan potensi

lingkungan belajar, budaya, kondisi alam, geografis, dan lain-lain.



Penilaian Presentasi/Wawancara

NO. ASPEK INDIKATOR

1 Penguasaan Substansi 

a. Kesesuaian antara substansi yang
dipresentasikan dengan best practice yang
dilaksanakan

b. Kesesuaian antara isi presentasi dengan isi
video dan naskah (optimalisasi PTMT dalam
mengatasi learning loss dan merdeka
belajar)

c. Kekomprehensifan penjelasan substansi
(aspek inovasi, kreativitas, dan inspiratif)

d. Kelancaran dalam menjawab pertanyaan

e. Kesesuaian antara pertanyaan dengan
jawaban

2 Penggunaan TIK 

a. Optimalisasi penggunaan TIK

b. Tampilan tayangan: estetis dan informatif

c. Penguasaan TIK yang digunakan

d. Kreativitas dalam tampilan presentasi

e. Pemanfaatan sumber belajar digital dari
internet

3 Penampilan 

a. Kerapihan berpakaian

b. Penggunaan bahasa dan intonasi suara

c. Kelancaran dalam mempresentasikan

d. Teknik presentasi

e. Optimalisasi penggunaan waktu



ALOKASI WAKTU 
PRESENTASI/WAWANCARA 
No Kegiatan Waktu (Menit)
1 Pengenalan diri 2

2
Penyajian naskah termasuk tayangan 
video

15

3 Tanya Jawab 13
JUMLAH 30

BOBOT PENILAIAN

No Aspek
Bobo
t

1 Praktik Baik (Video dan Naskah) 40%
2 Presentasi Paparan 60%

Total 100%



Tahapan Penilaian

a. Tahap seleksi persyaratan dokumen, panitia melakukan
verifikasi kelengkapan berkas dokumen yang dikirimkan.

b. Tahap penilaian I, tim penilai memilih dan menilai
berdasarkan indikator penilaian untuk mendapatkan 20
(dua puluh) video terbaik.

c. Tahap penilaian II, tim penilai menilai presentasi peserta 
terhadap 20 (dua puluh) konten video terbaik guna
mendapatkan 5 (lima)peserta terbaik untuk diberi 
apresiasi.



Tahapan kegiatan (time line)

a. Sosialisasi via video conference, website, dan media sosial pada
18 Oktober 2021

b. Penyiapan Video Karya oleh GTK oleh peserta 18 Oktober-2 Nov
2021

c. Registrasi dan upload hasil karya 26 Okt - 3 Nov 2021

d. Pendaftaran dan pengunggahan dokumen dilakukan melalui
laman: https://gtkdikmendiksus.kemdikbud.go.id/apresiasi/

e. Seleksi administrasi 1 - 7 Nov 2021

f. Penilaian Tahap 1 karya terbaik 8 - 12 Nov 2021

g. Pengumuman finalis 20 besar dan pengiriman undangan 15 - 19
Nov 2021

h. Penilaian Tahap 2 presentasi untuk 22 - 23 Nov 2021

i. Pengumuman penerima penghargaan 24 Nov 2021

https://gtkdikmendiksus.kemdikbud.go.id/apresiasi/


Tim Penilai pada pelaksanaan Pemberian Apresiasi Guru
Inspiratif Tahun 2021 ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud
Ristek. Juri pemberian Apresiasi Guru Inspiratif terdiri
dari unsur: Akademisi dan praktisi pendidikan. Tim juri
harus bersikap dan bertindak professional (objektif)
atau tidak berpihak secara subjektif dalam memberikan
penilaian dengan persyaratan:

1. Memiliki latar belakang akademi bidang pendidikan
dan keilmuan yang relevan,

2. Memiliki keahlian bidang pembelajaran yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di
sekolah.

3. Memiliki pengalaman dalam melakukan penjurian
pada ajang kompetisi sejenis.

4. Menandatangani pakta integritas bermaterai.



PENUTUP

Kegiatan Pemberian Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah
Inspiratif merupakan salah satu program Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan
apresiasi kepada guru dan kepala sekolah yang memiliki
inspirasi tinggi. Program ini merupakan wujud nyata bahwa
pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui
apresiasi bagi guru dan kepala sekolah yang memiliki
keteladanan dalam pengembangan sekolah yang berdampak
terhadap peningkatan pendidikan yang berkemajuan.

Petunjuk Teknis Pemberian Apresiasi Guru dan Kepala
Sekolah Inspiratif Tahun 2021 ini merupakan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pada tingkat nasional. Kualitas
pelaksanaan kegiatan Pemberian Apresiasi Guru dan Kepala
Sekolah Inspiratif diharapkan mampu menghasilkan guru dan
kepala sekolah inspiratif yang terbaik.

PENUTUP



LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Keterangan Aktif Mengajar



Lampiran 2. Surat Keterangan Kepala Sekolah



Lampiran 3. Surat Pernyataan Kelakuan Baik



Lampiran 4. Surat Pernyataan Keaslian Karya



Lampiran 5. Kelengkapan Administrasi



INSTRUMEN 
PENILAIAN



Instrumen Penilaian Video 
dan Naskah Guru 



Instrumen Penilaian Video dan 
Naskah Guru SMA



Instrumen Penilaian Video dan 
Naskah Guru SMK



Instrumen Penilaian Video dan Naskah
Guru SLB (SDLB, SMPLB, SMALB)  



Instrumen Penilaian Video dan Naskah Guru di 
Sekolah Penyelenggara  Pendidikan Inklusif (SD, 
SMP, SMA, SMK)  



Instrumen Penilaian Video 
dan Naskah Kepala Sekolah 



Instrumen Penilaian Video dan 
Naskah Kepala Sekolah SMA



Instrumen Penilaian Video dan 
Naskah Kepala Sekolah SMK



Instrumen Penilaian Video dan Naskah Kepala 
Sekolah SLB (SDLB, SMPLB, SMALB) 



Instrumen
Penilaian

Presentasi/ 
Wawancara

Guru dan Kepala
Sekolah



Skor Penilaian

5 = Sangat sesuai/berkualitas/bermanfaat/berdampak/ 
menginspirasi

4 = Sesuai/berkualitas/bermanfaat/berdampak/menginspirasi
3 = Cukup sesuai/berkualitas/bermanfaat/berdampak/ 

menginspirasi
2 = Kurang sesuai/berkualitas/bermanfaat/berdampak/ 

menginspirasi
1 = Tidak sesuai/berkualitas/bermanfaat/berdampak/ 

menginspirasi




