Aturan Publikasi
Ilmiah dan Angka
Kreditnya

1

2.1. Presentasi pada forum ilmiah
2.1

Satuan hasil Angka Kredit

a

Pemrasaran / nara
sumber pada
seminar atau
lokakarya ilmiah

Surat
keterangan
dan
makalah

0,2

b

Pemrasaran / nara
sumber pada
koloqium atau
diskusi ilmiah

Surat
keterangan
dan
makalah

0,2

2

2.2. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau
gagasan inovatif

2.2

Angka
Kredit

Macam publikasi

Satuan hasil

a

Buku ber ISBN diedarkan
secara nasional atau telah lulus
BNSP

Buku

4

b

Dimuat dalam majalah/jurnal
ilmiah tingkat nasional
terakreditasi

KTI dalam
majalah/Jurnal
ilmiah

3

Dimuat dalam majalah/jurnal
ilmiah tingkat provinsi

KTI dalam
majalah/Jurnal
ilmiah

2

KTI dalam
majalah/Jurnal
ilmiah

1

c
d

KTI
laporan

hasil
penelitian

Dimuat dalam majalah/jurnal
ilmiah tingkat kabupaten / kota

3

2.2. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan
inovatif (lanjutan..)

2.2
e

f

Macam publikasi

KTI laporan
hasil
penelitian

Makalah
tinjauan ilmiah

Satuan hasil

Angka
Kredit

Laporan

4

Makalah

2

Laporan Hasil
Penelitian yang telah

diseminarkan di
sekolahnya, dan
disimpan di
perpustakaan
Makalah yang
disimpan di
perpustakaan

4

2.2. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif
(lanjutan…)

2.2
g

h

Tulisan
Ilmiah
Populer

Artikel
Ilmiah

Macam publikasi

Satuan hasil

Angka
Kredit

Dimuat di media masa
tingkat nasional (koran
nasional)

Tulisan Ilmiah Populer di
media masa

2

Dimuat di media masa
tingkat propinsi (koran
daerah)

Tulisan Ilmiah Populer di
media masa

1,5

Dimuat dalam majalah/
jurnal ilmiah tingkat
provinsi

Artikel ilmiah di majalah/
jurnal

2

Dimuat dalam
majalah/jurnal ilmiah
tingkat kabupaten / kota

Artikel ilmiah di majalah/
jurnal

1,5

Dimuat dalam
majalah/jurnal ilmiah
tingkat kabupaten / kota

Artikel ilmiah di majalah/
jurnal

1
5

Bukti Fisik BUKU
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas
menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun
terbitan, serta nomor ISBN.
Bila buku tersebut telah diedarkan secara
nasional, harus disertakan pernyataan dari
penerbit yang menerangkan bahwa buku
tersebut telah beredar secara nacional.
Bila buku tersebut telah lulus dari penilaian
dari BSNP.

Angka kredit 4
6

Bukti Fisik Artikel di Jurnal
Majalah/jurnal ilmiah asli atau foto kopi dan ada
nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan
redaksi dan editor
Bila jurnal tersebut terakreditasi, harus disertai
dengan keterangan akreditasi tingkat nasional.
Bila dinyatakan jurnal di tingkat propinsi atau
kabupaten/kota harus disertai keterangan yang jelas
tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut.

Angka kredit Jurnal Nasional 3
Jurnal Propinsi 2 , jurnal Kab/Kota 1
7

Bukti Fisik Makalah laporan hasil Penelitian
Makalah laporan hasil penelitian lengkap
dengan berita acara bahwa telah di
seminarkan di sekolahnya.
Berita acara berisi keterangan tentang, waktu,
tempat, peserta, notulen seminar, dan
dilengkapi dengan daftar hadir peserta.
Berita acara ditandatangi oleh pantia seminar
sekolah dan kepala sekolah.
Seminar dilaksanakan di sekolah penulis,
dengan peserta minimal 15 orang guru yang
berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat.

Angka kredit 4

8

Bukti FisikMakalah Tinjauan Ilmiah
makalah asli atau foto kopi dengan
pernyataan keaslian dari kepala
sekolah yang disertai tanda tangan
kepala sekolah dan cap sekolah.

Angka kredit 2
9

Bukti Fisik Tulisan

Ilmiah Populer

Guntingan tulisan dari media masa yang memuat
karya ilmiah penulis, dengan pengesahan dari kepala
sekolah. Pada guntingan media masa itu harus jelas
nama media masa serta tanggal terbitnya.
Bila berupa coto-copy harus ada pernyataan dari
kepala sekolah yang menyataan keaslian karya ilmiah
populer yang dimuat di media masa tersebut.

Angka kredit:
Tingkat Nasional 2
Tingkat Propinsi 1,5
10

Bukti Fisik ARTIKEL Ilmiah
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya
nomor ISSN, keterangan akreditasi untuk tingkat nasional,
(atau keterangan bahwa jurnal tersebut adalah tingkat
nasional tetapi tidak terakreditasi), keterangan bila jurnal
tersebut diterbitkan di tingkat propinsi atau
kabupaten/kota, atau tingkat lokal (kabupaten /kota/
sekolah/ madrasah)

11

Angka kredit
Jurnal Nasional Terakreditasi

2

Jurnal Nasional tidak terakreditasi/ Jurnal Propinsi
Jurnal Kabupaten/Kota

1,5
1

Buku teks
pelajaran,
buku
pengkayaan

Add Your Text

Modul /
Diktat
Buku dalam
bidang
pendidikan
12

2.3. Buku
Pelajaran dan
pedoman
guru
Buku
Pedoman
Guru

Karya
terjemahan

Bukti Fisik BUKU PELAJARAN
buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan
nama penulis atau nama penulis-penulis buku tersebut.
Buku tersebut harus pula secara jelas menunjukkan nama
penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan
lain yang diperlukan seperti (bila ada) persetujuan dari
BSNP, nomor ISBN dan lain-lain.

13

Angka kredit
Buku Nasional lolos penilaian BSNP

6

Buku dicetak penerbit ber ISBN
Buku tidak ber ISBN

3
1

Bukti Fisik Modul / Diktat
Modul/ Diktat dengan pengesyahan oleh:
• tingkat propinsi oleh Dinas Pendidikan Propinsi.
• tingkat kota / kabupaten oleh DisdikKota/ Kab
• tingkat sekolah/madrasah oleh kepala sekolah/
madrasah yang disertai tanda tangan kepala
sekolah dan cap sekolah/madrasah.

Angka kredit Modul / Diktat
Tingkat propinsi
Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Sekolah
14

1,5
1
0,5

Bukti Fisik BUKU PENDIDIKAN
buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan
nama penulis atau nama penulis-penulis buku tersebut.

Buku tersebut harus pula secara jelas menunjukkan nama
penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan
lain yang diperlukan seperti nomor ISBN dan lain-lain.

Angka kredit

Buku dicetak penerbit ber ISBN
Buku tidak ber ISBN
15

3
1,5

Bukti Fisik Karya Terjemahan
karya terjemahan atau fotokopinya yang
menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama
penulis atau nama penulis-penulis karya terjemahan
tersebut.
adanya surat pernyataan dari kepala
sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya
karya terjemahan tersebut memang benar-benar
diperlukan untuk menunjang proses belajar
mengajar guru yang bersangkutan

Angka kredit

Karya Terjemahan 1
16

Bukti Fisik BUKU PEDOMAN GURU
makalah rencana kerja (pedoman Kerja
Guru) yang secara jelas menunjukkan nama
penulis dan tahun rencana kerja tersebut
akan dilakukan.
makalah tersebut dilengkapi dengan
pernyataan keaslian dari kepala sekolah
yang disertai tanda tangan kepala sekolah
dan cap sekolah.

Angka kredit

Buku Pedoman Guru 1,5
17

2.3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan,
dan/atau pedoman guru

2.3
a

b

Buku teks
pelajaran,
buku
pengkayaan,

Modul / Diktat
pembelajaran
per semester

Macam publikasi

Satuan hasil

Angka
Kredit

1. Buku pelajaran yang lolos
penilaian BSNP

Buku

2. Buku pelajaran yang dicetak oleh
penerbit ber ISBN

Buku

3. Buku pelajaran yang dicetak oleh
penerbit , tetapi BELUM ber ISBN

Buku

1. Digunakan di tingkat propinsi
dengan pengesahan dari Dinas
Pendidikan Propinsi

Modul / Diktat

1,5

1. Digunakan di tingkat
kota/kabupaten dengan pengesahan
dari Dinas Pendidikan Kota/
Kabupateni

Modul / Diktat

1

1. Digunakan di tingkat
sekolah/madrasah setempat

Modul / Diktat

0,5

6
3
1

18

2.3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman
guru (lanjutan….)

2.3
c

Buku dalam
bidang
pendidikan

d

Karya
terjemahan

e

Buku
Pedoman
Guru

Macam publikasi

Satuan hasil

1. Buku dalam bidang
pendidikan dicetak oleh
penerbit ber ISBN

Buku

3

2. Buku dalam bidang
pendidikan dicetak oleh
penerbit tetapi BELUM ber
ISBN

Buku

1,5

Karya hasil terjemahan yang
dinyatakan oleh kepala
sekolah / madrasah

Karya
terjemahan

Buku

Buku pedoman guru

Angka
Kredit

1

1,5
19

Rangkuman

Antara lain..

PKB
terdiri
dari …
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Publikasi
ilmiah

Penilaian AK berdasar

Permen PAN dan RB 16
tahun2010

berlaku efektif

1 Januari 2013
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