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Jakarla, 1$ September 2010

: Pemilihan Curu dan Keoala RA/Madrasah Kreatif/lnovatif Tahun 2010

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan
lslam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah akan menyelenggarakan
pemilihan Curu dan Kepala RA,/Madrasah Kreatif/lnovatif Tingkat
Nasional Tahun 2010. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan apresiasi dan motivasi kepada pendidik dan tenaga
kependidikan dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah agar
secara terus menerus meningkatkan kompetensi, profesionalisme,
kinerja dan prestasi dalam rangka meningkatkan mutu RA,/Madrasah dan
mutu lulusannya. Pedoman pelaksanaan dan formulir terlampir.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Saudara dapat
menyampaikan informasi tentang kegiatan tersebut kepada Curu dan
Kepala RA/Madrasah di wilayah Saudara serta mendorong mereka yang
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi peserta dalam
pemilihan dimaksud. Selain itu, kami mohon kiranya Saudara juga
mengirimkan peserta untuk mengikuti pemilihan tersebut, masing-
masing 1 (satu) orang setiap jenjang (RA, Ml, MTs., dan MA), hasil
seleksi di tingkat provinsi. Daftar nama peserta beserta seluruh dokumen
kelengkapan yang diperlukan, mohon dikirim ke Panitia Pemilihan
Curu dan Kepala RA,/Madrasah Kreatif/lnovatif Tahun 2010 pada
Direktorat Pendidikan Madrasah Up. Subdit Ketenagaan dengan alamat:
Cedung Kementerian Agama R.l Lantai Vll Ruang C.704 Jalan Lapangan
Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, dan telah kami terima paling
lambat tanggal 19 Nopember 2010.

Demikian, atas perhatian Saudara dan kerjasama yang sangat
baik. kami ucaokan terima kasih.

Wassalam
Di rektur Pendidikan Madrasah

Dr. H. Firdaus, M.Pd.
N tP. 1 95009 1 1 1967 121001
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Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan lslam, Jakarta (sebagai laporan).
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KEMENTERIAN AGAMA RI
DI REKTORAT JENDERAL PENDI DI KAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telepon 02l-381 1305, 38 | I523, 3812743,3507479
,AKARTA

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMITIHAN GURU DAN KEPALA MADRASAH KREATIF/INOVATIF

TAHUN 2O1O

Pengantar

Tidak diragukan lagi, pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan
yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia
yang berkualitas unggul. Pendidikan yang relevan dan bermutu akan
menghasilkan lulusan yang berprestasi tinggi yang kelak dapat menjadi
individu bermanfaat dan mampu menghadapi dan memenangkan kompetisi
dalam berbagai sektor kehidupan. Pendidikan yang demikian itu membutuhkan
dukungan berbagai faktor, seperti sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran
yang memadai, proses pembelajaran dan tata kelola yang baik dan akuntabel,
serta, yang amat menentukan, pendidik dan tenaga pendidikan yang handal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan
berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; memiliki komitmen secara
profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan serta

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Mengingat peran pendidik dan tenaga kependidikan yang demikian penting,
sepantasnyalah mereka diberi apresiasi dalam bentuk penghargaan yang layak

atas dedikasi, kinerja, prestasi dan kreativitasnya. Proses penentuan atau
pemilihan dalam pemberian penghargaan itu perlu dilakukan secara objektif,
transparan dan kompetitif, sehingga dapat memberi rasa kebanggaan yang

mendalam, serta dapat meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan
tugas-tugas profesinya, sehingga pada akhirnya mampu menjawab tantangan
era global yang berbasis keunggulan. Selain itu, pemberian penghargaan yang

dilakukan secara periodik dapat pula menjadi wahana pembinaan
berkelanjutan yang efektif. Dengan adanya pemilihan dan pemberian
penghargaan itu, pendidik dan tenaga kependidikan terdorong untuk



mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan terus meningkatkan kompetensi,
kinerja dan kreativitasnya, yang diperlukan untuk membekali peserta didiknya
agar berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas unggul sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pemilihan Curu dan Kepala Raudlatul Athfal dan Madrasah ini merupakan
salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama
melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan lslam
kepada mereka yang memiliki kompetensi, kinerja dan prestasi tinggi,
khususnya pada aspek pengembangan profesi dan pengembangan satuan
pendidikan yang relevan dengan tugas-tugas guru dan kepala RA/Madrasah.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Curu dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Curu.
5. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 23 tahun 1976 tentang

hadiah Seni, llmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis

Departemen Agama Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Agama Republik lndonesia.

C. Tujuan

1. Mendorong dan meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru, kepala
dan pengawas RA./madrasah dalam melaksanakan tugas.

2. Memberikan penghargaan kepada guru, kepala dan pengawas

RA,/madrasah yang memiliki kompetensi, dedikasi dan prestasi dalam
menjalankan tugas.

3. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan pada RA/Madrasah.

D. Kategori Pemilihan dan Pemenang

1. Curu (1) RA/BA/IA, (2) Ml, (3) MTs, dan (4) MA : 12 Pemenang

2. Kepala (1)RA/BA/TA, (2) Ml, (3) MTs, dan (4) MA : 12 Pemenang

E. Kriteria Peserta

1. Curu Tetap RA/BA/TA/Madrasah
a. Aktif menjalankan tugas sebagai guru kelas atau guru matapelajaran,

dengan beban kerja minimal24 JIM (jam tatap muka) per minggu;

b. Berstatus PNS atau Non PNS;

c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana S1;



\i

F.

d. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA/BdTA/Madrasah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

e. Belum pernah mewakili provinsi dalam pemilihan atau lomba guru
teladan/berprestasi tingkat nasional;

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas
sebagai guru;

g. Memiliki hasil karya pengembangan profesi dalam bentuk artikel pada
jurnal ber-ISSN atau buku yang ber-ISBN yang dipublikasikan secara
nasional/internasional; atau media pembelajaran kreatif/inovatif sesuai
bidang tugas.

2. Kepala RA/BA/TA/Madrasah
a. Aktif menjalankan tugas sebagai kepala RA/BA/TA/Madrasah, dengan

beban kerja minimal 24 )f M per minggu;
b. Berstatus PNS atau guru tetap bagi yang bukan-PNS;
c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana S1 (diutamakan S-2);

d. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA/BA/TA/Madrasah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

e. Belum pernah mewakili provinsi dalam pemilihan atau lomba kepala
mad rasah/sekol ah te ladan/berprestasi ti n gkat nasi onal;

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas
sebagai guru/kepala satuan pendidikan;

g.Memiliki prestasi kelembagaan tingkat provinsi, nasional atau
internasional. Prestasi tersebut dicapai dalam kurun waktu
kepemimpinan yang bersangkutan sebagai kepala satuan pendidikan
pada RA/Madrasah tersebut. Bentuk prestasi kelembagaan tersebut
berupa: (1) RA/Madrasah menjadi pemenang dalam lomba, kompetisi,
kejuaraan seperti sekolah sehat, UKS, RA/Madrasah berprestasi, atau
lainnya, baik pada tingkat provinsi atau tingkat nasional; (2)

RA/Madrasah memperoleh penghargaan dari lembaga internasional; (3)

peserta didik menjadi pemenang dalam lomba, kompetisi, olimpiade,
atau kejuaraan di bidang sain, karya tulis, olah raga, atau seni baik
tingkat provinsi, nasional, atau internasional; atau (4) hasil ujian
nasional, individual peserta didik atau nilai rata-rata peserta didik,
mencapai peringkat tertinggi di tingkat provinsi.

Mekanisme dan Persyaratan

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengajukan peserta yang

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 dan angka
2 pedoman ini. Masing-masing Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat
mengajukan pesefta maksimal B (delapan) orang, hasil seleksi di tingkat
provinsi, yang terdiri dari 4 (empat) orang untuk kategori guru

RA/Madrasah, masing-masing 1 (satu) orang Curu RA/BA, Ml, MTs, MA
dan 4 (empat) orang Kepala RA/Madrasah, masing-masing 1 (satu) orang

untuk jenjang RA/BA, Ml, MTs, dan MA.



2. Selain peserta yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, guru/kepala RA/Madrasah yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada huruf E angka 1 dan angka 2 pedoman ini juga dapat
mengikuti pemilihan ini secara individual, dengan ketentuan memperoleh
rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau
Kepala Bidang Mapenda/Kependa lslam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi setempat;

3. Peserta mengisi formulir sebagaimana terlampir;
4. Peserta menyusun 2 (dua) eksemplar dokumen portofolio (dijilid rapi,

namun bisa dibuka/dibaca dengan mudah) yang komponennya meliputi:
a. Kualifikasi akademik,
b. Pendidikan dan pelatihan,
c. Pengalamanmengajar,
d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. Penilaian dari atasan pengawas,
f. Prestasi akademik,
g. Karya pengembangan profesi,
h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah,
i. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan, sosial atau keagamaan,
j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

5. Bagi guru, menyerahkan satu karya pengembangan profesi terbaik. Jika
dalam bentuk media pembelajaran kreatif/inovatif, maka karya itu bisa
disampaikan dalam bentuk gambar (foto atau video), serta deskripsi dan
cara kerja atau mekanisme pengggunaanya oleh guru dalam proses
pembelajaran, maksimal 4 (empat) halaman ukuran A4. Bagi Kepala
RA,/Madrasah, menyerahkan (a) copy sertifikat capaian prestasi

kelembagaan yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten atau Kepala Bidang Mapenda/Kependa lslam Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi setempat dan (b) rencana atau program
pengembangan satuan pendidikan, tertulis, maksimal 4 (empat) halaman
ukuran A4.

6. Formulir yang sudah diisi lengkap beserta seluruh dokumen
kelengkapannya, termasuk surat rekomendasi (dari Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten atau Kepala Bidang Mapenda/Kependa
lslam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) atau surat pengajuan

sebagai peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, agar
dikirim dan mohon telah dapat diterima oleh Panitia paling lambat tanggal
19 November 2010 iam 17.0O WIB di alamat:

PANITIA PTMILIHAN
GURU DAN KEPALA RA/MADRASAH KREATIF/INOVATIF TAHUN 2O1O

Sub Direktorat Ketenagaan/ Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat fenderal Pendidikan lslam

Cedung Kementerian Agama Republik lndonesia
Lantai Vll Ruang C-704

falan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 fakarta Pusat
Tefepon: 021-350 7479
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G.

7. Pemilihan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap: (a) tahap pertama merupakan
penilaian terhadap dokumen portofolio dan karya pengembangan profesi
serta rencana/program pengembangan satuan pendidikan, (b) tahap kedua
merupakan tahapan verifikasi dan klarifikasi, dan (c) tahap ketiga
merupakan penilaian akhir yang terdiri dari penilaian terhadap esei,
presentasi dan wawancara. Penilaian tahap pertama dilakukan terhadap
dokumen seluruh peserta. Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap
sejumlah peserta yang perlu dilakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap
data dan dokumen yang diserahkannya (sesuai kebutuhan). Sedang
penilaian tahap ketiga dilakukan di Jakarta terhadap 32 peserta terbaik hasil
penilaian tahap pertama dan kedua.

B. Penilain dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai yang
dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan lslam, Kementerian Agama.
Hasil penilaian dan pemilihan bersifat final.

9. Para pemenang untuk tiaptiap kategori akan diberi penghargaan oleh
Menteri Agama, berupa sertifikat, trofi dan uang pembinaan. Pemenang
pertama untuk tiaptiap kategori akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti
upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2011 di
Jakarta, sekaligus menerima pengharagaan dari Menteri Agama.

Kriteria Penilaian

1. Penetapan pemenang dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen
portofolio, karya pengembangan profesi (bagi guru) atau prestasi
kelembagaan dan rencana/program pengembangan satuan pendidikan (bagi

kepala RA/Madrasah), esei dan presentasi, serta wawancara. Penilaian
terhadap esei, presentasi dan wawancara hanya dilakukan kepada peserta
yang dipanggil untuk mengikuti tahap penilaian akhir di Jakarta.

2. Aspek yang dinilai meliputi: (1) dokumen portofolio, (2) karya
pengembangan profesi (bagi guru) dan prestasi kelembagaan dan
rencana./program pengembangan satuan pendidikan (bagi kepala
RAlMadrasah), dan (3) esei, presentasi dan wawancara tentang kompetensi
dan kinerga guru/kepala satuan pendidikan.

3. Penilaian potofolio menggunakan kriteria dan pedoman penilaian (rubrik)
yang berlaku dalam proses sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2010.

Waktu Pelaksanaan

Pemilihan guru madrasah berprestasi ini dilakukan melalui proses yang dimulai
bulan September 2010 dan berakhir pada bulan Januari 2011. Batas akhir
penerimaan daftar nama beserta domuken peserta: tanggal 19 Nopember 2010
pukul 17.00 WlB. Penilaian tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 22 - 30
November 2UA. Penilaian tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 01 - 10
Desember 2010. Sedang penilaian tahap akhir dilaksanakan pada akhir bulan
Desember tahun 2O1O.

H.
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l. Penutup

Peningkatan mutu pendidikan pada Raudlatul/Bustanul/Tarbiyatul Athfal dan
Madrasah perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai program dan
kegiatan, termasuk melalui peningkatan kualitas guru dan kepala satuan
pendidikan sebagai salah satu pelaku utama pendidikan. Peningkatan
kualifikasi akademik, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan
peningkatan kesejahteraan melalui pemberian berbagai subsidi dan tunjangan
telah dilakukan. Pemilihan guru dan kepala RA/Madrasah kreatif dan inovatif
ini diharapkan dapat melengkapi dan mendukung berbagai upaya peningkatan
kualitas yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah tersebut.
Kepada semua pihak, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas
dukungan, partisipasi dan kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

, 30 Agustus 2010
Pendidikan Madrasah,

l{ Firdaus, M.Pd.
1950091 11967121001



FORMULIR PEMILIHAN GURU RA/BAiTA/MADRASAH KREATIF/INOVATIV 201 O

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

1 Nama lengkap

2 Gelar akademik

3 Tempat, tgl lahir

4 Jenis kelamin

5 NIP (bagi PNS)

6 Sertifikasi

7 PangkaUGolongan (bagi PNS)

8 TMT sebagai guru

9 TMT mengajar di M/Madrasah

10 TMT PNS (Sesuai SK, bagi PNS)

11 TMT Golongan (bagi PNS)

12 Nama RtuBA/TA/Madrasah

13 Alamat RIVBA/TA/Madrasah

Kelurahan/Jalan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon/faksimili

14 Matapelajaran-)

1 5 Tugas tambahan**)

16 Total beban kerja (JTM)/pekan

17 Alamat rumah (sesuai KTP)

Kelurahan/Jalan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon/HP

Email

18 Pendidikan setelah SMTA

S-1/Sarjana Lengkap

s-2

J-J

19 Karya pengembangan profesi

t] Belum t] Sudah; tgl/bln/thn lulus :

Jurusan Tahun lulus

Jurusan Tahun lulus

Jurusan Tahun lulus

f-l Artikeljurnal l-l Buku l-l Media pembelajaran

Guru/Peserta

201 0

*) Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu. Jika guru kelas, sebutkan "Guru Kelas"
**) Diisi : "Kepala Ry'i/Madrasah", "Wakil Kepala", "Kepala Perpustakaan", "Kepala Laboratorium", ''Wali Kelas", atau lainnya yang sesuai

Mengetahui/menyetujui/merekomendasi :

Kepala Ry'r/Madrasah


