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LOMBA PENULISAN BEST PRACTICE
PENGAWAS SEKOLAH DAN GURU

Latar Belakang
Pengawas sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya 
senantiasa akan berhadapan dengan permasalahan dan tuntutan 
peningkatan mutu pendidikan. Setiap individu memiliki cara dan 
pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan 
mutu kepengawasan bagi pengawas dan pembelajaran bagi guru melalui 
berbagai macam kegiatan.
Di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada Pengalaman Terbaik (Best 
Practice) yang telah dilaksanakan pengawas sekolah di sekolah binaannya 
dan guru di sekolah tempat mengajarnya. Jika pengalaman terbaik 
tersebut ditulis dan dipublikasikan, maka akan menjadi pembelajaran 
yang sangat berharga bagi pengawas dan guru lain.
Untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan pengawas sekolah dan 
guru dalam menuliskan dan mempublikasikan pengalaman terbaiknya, 
maka diadakan Lomba Penulisan Best Practice Pengawas Sekolah dalam 
Tugas Pengawasan dan Guru dalam Tugas Pembelajaran di Sekolah.
Best Practice adalah cerita keberhasilan terbaik dari pengawas sekolah 
dan guru dalam menyelesaikan masalah ketika melaksanakan tugas. 
Cerita keberhasilan terbaik bukan laporan hasil Penelitian Tindakan 
Sekolah (PTS) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK), tetapi fokus pada 
keberhasilan pengawas sekolah atau guru dalam melaksanakan tugasnya. 
Tugas pengawas sekolah meliputi pengawasan akademik dan manajerial. 
Sedangkan tugas guru dibatasi pada pembelajaran di kelas.

Persyaratan Lomba Penulisan Best Practice
1. Peserta adalah pengawas sekolah dan guru pendidikan menengah.
2. Peserta tidak boleh mengirimkan Best Practice yang sudah dilombakan 

di tingkat nasional.
3. Peserta juara 1, 2, dan 3 lomba Best Practice tiga tahun terakhir (2012-

2014) tidak diperkenankan mengikuti lomba di tahun 2015.
4. Penulisan laporan Best Practice dilakukan secara perseorangan. 
5. Kelengkapan yang harus dikirim kepada panitia:

• Laporan tertulis sebanyak 2 (dua) eksemplar.
• Naskah sajian (print-out) yang berupa tayangan PowerPoint, 

dengan jumlah slide sekitar 5 - 7 buah.
• CD yang berisi laporan lengkap dalam format Microsoft Word, dan 

juga berisi naskah penyajian dalam format Microsoft PowerPoint.

Aturan Penulisan
1. Bagian Awal terdiri dari halaman judul, lembaran persetujuan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel (bila ada), daftar gambar (bila ada), 
dan daftar lampiran (bila ada).

2. Bagian isi diketik maksimal 10 halaman ukuran kertas A4 (Latar 
belakang maksimal 2 halaman, masalah maksimal 1 halaman, cara 
menyelesaikan masalah maksimal 4 halaman, simpulan maksimal 1 
halaman, dan pelajaran yang diperoleh maksimal 2 halaman) 

3. Bagian Penutup berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang 
semua data yang dipakai untuk menunjang tulisan ini.

4. Diketik 1,5 spasi, Font 12 Time New Roman, Margin kiri 4 cm, Kanan 3 
cm, Atas 4 cm, dan Bawah 3 cm.

5. Naskah dijilid rapi dengan sampul soft cover berwarna Biru untuk 
pengawas sekolah dan Merah untuk Guru dan sistematika sesuai 
dengan Lampiran 1 Pedoman (dapat diunduh di http://p2tkdikmen.
kemdikbud.go.id). Semua lampiran harus dijilid menjadi satu kesatuan 
dengan laporannya (tidak disajikan secara terpisah).

6. Sistematika
A. Latar belakang 

Berisikan alasan memilih tema/judul tulisan Best Practice
B. Masalah 

Menjelaskan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan tema/judul 

C. Cara penyelesaian masalah 
Menguraikan cara atau tahapan yang dilakukan dalam rangka 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 

D. Simpulan dan Rekomendasi
Berisikan intisari dari cara penyelesaian masalah yang dilakukan 
dan hasilnya serta rekomendasi berisikan tindaklanjut perbaikan 
dan peningkatan mutu pendidikan kepada yang berkepentingan.

E. Pelajaran yang diperoleh (Lesson Learned)

dan antisipasi peningkatan kualitas penyelesaian masalah serupa 
di masa yang akan datang, serta dampaknya terhadap siswa, diri 
sendiri, teman sejawat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 
pendidikan.

F. Daftar Pustaka (jika ada yang dikutip/menggunakan referensi).

Prosedur Pengiriman
Berkas laporan dikirim ke alamat panitia selambat-lambatnya tanggal 29 
Agustus 2015 Pukul 13.00 WIB (Stempel Pos).

Penilaian
Penilaian dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
1. Tahap Pertama dilakukan penilaian format dokumen, substansi, dan 

redaksi. Peserta yang lolos dalam penilaian tahap pertama akan 
mempunyai kesempatan mengikuti penyajian tingkat nasional.

2. Tahap Kedua dilakukan penilaian atas penyajian hasil best practice. 

Penghargaan
Penulis Penulis yang lolos penilaian tahap pertama akan memperoleh 
kesempatan diundang ke Jakarta untuk mengikuti penyajian tingkat 
nasional sehingga dapat mendengarkan dan berdiskusi tentang 
pengalaman terbaik dari pengawas sekolah dan guru yang berasal dari 
berbagai daerah seluruh Indonesia. Penyaji terbaik pada kegiatan lomba 
Pengalaman Terbaik (Best Practice) tingkat nasional akan memperoleh 


