
WEBINAR 

Walisa Tri Agustiningsih, S.Pd., M.Pd.

Kepala SDN Rawa Badak Selatan 01 Jakarta Utara

Penerima Apresiasi Kepala SD Inovatif Tingkat Nasional Tahun 2020

“ … Tetaplah melangkah ke depan hingga baik menjadi lebih baik. 
Dan lebih baik menjadi yang terbaik…”

TRIK membuat PRAKTIK BAIK 
yang INOVATIF

Kamis, 04 Maret 2021

@Walisa Tri













TRIK MEMBUAT PRAKTIK BAIK

01
NIAT

Niat dan 

yakinkan diri

ingin menuliskan 

kisah dan cerita 

atau 

pengalaman

02
CERMAT DAN GALI IDE 

Cermat amati

“lingkungan” dan gali

Ide kreatif dan inovatif 

serta tujuan menulis

03

MENULISLAH 

Tulis tentang kejadian 

“kekinian” dan kisah 

pengalaman yang pernah 

dialami (real story)

06
INSPIRING
Menginspirasi 

banyak orang

dari kisah

praktik baik

yang ditulis

atau dikisahkan

05
SHARING
Berbagi Praktik baik –

mengikuti lomba atau 

kegiatan (liat peluang)

04
DOKUMENTASI
Kumpulan hasil 

karya, 

evidence, foto 

atau video, dll.
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CONTOH BEST PRACTICES

Walisa Tri 
Agustiningsih

1

2

3

DESKRIPSI DIRI dalam bentuk

Best Practices KS SD Inovatif

Tingkat Nasional Tahun 2020

DIGI KREASI

Digital Literasi dengan

Optimalisasi Penggunaan

Keragaman Media dan Aplikasi

Kumpulan Best Practices

KS SD Berprestasi

Kumpulan Best Practices

Kepala SMP Berprestasi

Kumpulan Contoh Best Practices 

Kepala SD dan SMP Berdedikasi

https://drive.google.com/f
ile/d/147h0htjKNTrv9ipFQ
dTWOehd1tUKJNbf/view https://drive.google.com/fil

e/d/1KIOBMUV4KwDKEhlEX
wAHjVUIQTZEWBS5/view

https://drive.google.com/f
ile/d/1R6Og0My4lSjAvHitR
PESSHQ-kBQtHyDs/view

http://gg.gg/DESKRIPSI-DIRI-
BEST-PRACTICE-WALISA

http://gg.gg/PORTOFOLIO_
APRESIASI_WALISA

http://gg.gg/PPT-DIGI-KREASI-
APRESIASI-WALISA

@Walisa Tri

https://drive.google.com/file/d/147h0htjKNTrv9ipFQdTWOehd1tUKJNbf/view
https://drive.google.com/file/d/1KIOBMUV4KwDKEhlEXwAHjVUIQTZEWBS5/view
https://drive.google.com/file/d/1R6Og0My4lSjAvHitRPESSHQ-kBQtHyDs/view
http://gg.gg/DESKRIPSI-DIRI-BEST-PRACTICE-WALISA
http://gg.gg/PORTOFOLIO_APRESIASI_WALISA
http://gg.gg/PPT-DIGI-KREASI-APRESIASI-WALISA


CONTOH PEDOMAN BEST PRACTICES 

dalam kegiatan Lomba

DALAM BENTUK DESKRIPSI DIRI

@Walisa Tri



DOKUMENTASI KEGIATAN APRESIASI

PLAN

STEPS

START

TAHAPAN 1 
Seleksi Administrasi
Kelengkapan dan ketepatan

dokumen untuk Deskripsi Diri

dan Portofolio– Panitia Direktorat

GTK Pendas

TAHAPAN 2
Seleksi Substansi
Seleksi atas Dokumen Deskripsi

Diri dan Portofolio meliputi

kesesuaian konten dan dilakukan

untuk peserta yang lolos seleksi

administrasi ---Tim Penilai

TAHAPAN 3
Presentasi dan Wawancara
Dilakukan bagi peserta yang 

sudah ditentukan berdasarkan

hasil penilaian substansiMempresentasikan karya yang 

dikirimkan untuk dinilai (diverifikasi) 

oleh tim penilai
http://gg.gg/DOKUMENTASI-FOTO-APRESIASI

@Walisa Tri

http://gg.gg/DOKUMENTASI-FOTO-APRESIASI


S O C I A L    M E D I A

WALISA TRI AGUSTININGSIH

rawabadakselatan01
@walisa81 Walisa Tri

@Walisa Tri



PESAN SEMANGAT 

UNTUK PENDIDIK HEBAT

LOMPATAN BESAR berawal dari Loncatan Kecil

Ubahlah kelemahan menjadi kekuatan, ubahlah tantangan menjadi kesempatan. Itu mungkin

pepatah bijak yang sering didengar untuk memotivasi diri saat kita berada pada zona yang tidak

nyaman bahkan tidak diinginkan.

Ketidaknyamanan bisa menjadi sebuah peluang untuk melahirkan sebuah inovasi atau

perubahan yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itu pun jika kita tidak malas

untuk terus bergerak.

Banyak pelajaran berharga bagi saya saat mengikuti kegiatan Apresiasi ini.

Tidak seorang pun dari kami yang menyangka bahwa apa yang selama ini kami lakukan mendapat

sebutan "inovasi" atau pun "inspirasi".

Kami mekakukannya karena memiliki "sebuah mimpi", kami melakukannya untuk anak-anak

negeri.

Sejauh ini, kami tak pernah berharap akan mendapat pujian atau tepuk tangan.

Semua dilakukan karena pengabdian dan rasa tanggung jawab yang melekat bersama

pekerjaan.
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Beberapa "lompatan kecil" yang kami lakukan di sekolah ternyata telah mewujud menjadi lompatan

besar yang berdampak bagi banyak orang.

Sungguh angka 10 tidak akan tercapai jika tidak dimulai dengan angka 1.

Setiap orang punya kelebihan, punya keunggulan, punya kekurangan, dan punya keterbatasan.

Oleh karenanya tidaklah salah jika ada yang menandang bahwa sebutan inspiratif dan inovatif tak layak

disandang atau pun layak diberikan.

Semua bergantung dari cara pandang.

Semua bergantung dari sebutan.

Semua bergantung dari keikhlasan.

Namun begitu, kami tetap akan terus berbuat kebaikan selagi mampu dilakukan.

Semua karena niat yang telah dituliskan dalam hati.

#Apresiasi_Guru_Kepsek_Inovatif_Inspiratif_2020

@Walisa Tri



INSIGHTFULL QUOTES
01

02

03
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