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PENGERTIAN PKB

PKB merupakan pembaharuan secara

sadar akan pengetahuan dan 

peningkatan kompetensi guru 

sepanjang kehidupan kerjanya.



JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
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PERSYARATAN KEGIATAN PKB          APIK

1. Asli : laporan yang dibuat benar-benar karya 

asli penyusunnya.

Ciri Tidak Asli

- Adanya bagian-bagian tulisan yang dirubah di 

sana-sini, bentuk ketikan tidak sama, tanggal

pembuatan tidak sesuai, data tidak konsisten

- Waktu pelaksanaan kegiatan kurang wajar

- Adanya kesamaan isi, data, dan hal lain 

yang mencolok dengan laporan orang lain

- Tidak adanya lampiran dokumen-dokumen

kegiatan  



2. Perlu : laporan atau gagasan yang dituliskan,

harus sesuatu yang diperlukan atau

bermanfaat dalam menunjang

pengembangan profesi dari guru

bersangkutan

Ciri Tidak Perlu

- Masalah yang dikaji terlalu luas

- Tidak langsung berhubungan dengan masalah

yang berkaitan dengan upaya pengembangan

profesi guru bersangkutan.



3. Ilmiah : laporan disajikan memakai kerangka isi

sesuai dengan yang telah ditetapkan

dan sesuai dengan kaidah-kaidah

kebenaran ilmiah

Ciri Tidak Ilmiah

- Latar belakang masalah tidak jelas sehingga

tidak dapat menunjukkan pentingnya hal yang

dibahas

- Tidak didukung oleh kebenaran teori, 

kebenaran fakta dan kebenaran analisisnya

- Kesimpulan tidak menjawab permasalahan

yang diajukan



4. Konsisten : laporan harus sesuai dengan tugas

pokok penyusunnya.

Kalau guru, laporan harus tentang

permasalahan pembelajaran

Ciri Tidak Konsisten

- Masalah yang dikaji tidak sesuai dengan tugas

si penulis

- Masalah yang dikaji tidak berkaitan dengan

upaya penulis dalam mengembangkan

profesinya



KOMPONEN PKB
(Pasal 11 Ayat C, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)

PKB



MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB

NO MACAM PKB JENIS KEGIATAN

1 Pengembangan Diri a) Diklat fungsional

b) Kegiatan kolektif guru

2 Publikasi Ilmiah a) Presentasi pada forum ilmiah

b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau

gagasan ilmu di bidang pendidikanformal

c) Publikasi buku pelajaran, buku

pengayaan, dan pedoman guru

3 Karya Inovatif a) Menemukan teknologi tepat guna

b) Menemukan/menciptakan karya seni

c) Membuat/memodifikasi alat

pelajaran/peraga/praktikum

d) Mengikuti pengembangan penyusunan

standar, pedoman, soal dan sejenisnya



A

A. PENGEMBANGAN DIRI
Kegiatan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya

1. Mengikuti Diklat Fungsional 

(kursus, pelatihan, penataran, berbagai bentuk diklat lainnya)

a. Surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait

b. Foto copy sertifikat diklat yang disyahkan kepala sekolah

c. Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru bersangkutan

Kerangka:
# Bagian Awal

Judul diklat, waktu pelaksanaan diklat, tempat diklat, tujuan

penyelenggaraan diklat, surat penugasan, penyelenggara diklat,

surat persetujuan kepala sekolah, foto copy sertifikat

# Bagian Isi

Uraian rinci dari tujuan pengembangan diri, penjelasan isi materi

dan uraian kesesuaian dg peningkatan profesi guru, tindak lanjut

yang akan dilaksanakan, dampaknya terhadap peningkatan mutu

pembelajaran, dan penutup

# Bagian Akhir

Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat



ANGKA KREDIT UNTUK DIKLAT

NO LAMA PELAKSANAAN DIKLAT ANGKA KREDIT

1 Lebih dari 960 Jam 15

2 Antara 641 s.d. 960 Jam 9

3 Antara 481 s.d. 640 6

4 Antara 181 s.d. 480 3

5 Antara 81 s.d. 180 2

6 Antara 30 s.d. 80 1



2. Mengikuti Kegiatan Kolektif Guru
(Lokakarya, KKG, Sbg pembahas/peserta seminar, diskusi panel

atau mengikuti kegiatan kolektif lain terkait pengmb.profesinya)

a. Surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait

b. Laporan dari setiap kegiatan yang diikuti oleh guru bersangkutan

Kerangka:

# Bagian Awal

Judul kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan,     

tujuan penyelenggaraan kegiatan, surat penugasan, penyeleng

gara kegiatan,surat persetujuan kepala sekolah, foto copy sertifikat

Untuk sertifikat KKG/KKKS diberikan satu kali dalam satu tahun

di akhir tahun pelajaran

# Bagian Isi,

Uraian rinci dari tujuan kegiatan dilakukan, penjelasan isi kegiatan

tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh guru peserta kegiatan

tersebut, dan penutup

# Bagian Akhir

Lampiran berupa:

- Makalah (materi) yang disajikan dalam kegiatan tersebut

- Matrik ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif tersebut



ANGKA KREDIT KEGIATAN KOLEKTIF GURU

NO JENIS KEGIATAN YG DIIKUTI ANGKA     

KREDIT

1 Lokakarya atau kegiatan bersama

seperti KKG/MKG untuk penyusunan

perangkat kurikulum/pembelajaran

0,15

2 Kegiatan ilmiah seperti seminar, 

koloqium, diskusi panel  atau yg lain

a. Sebagai pembahas/pemakalah

b. Sebagai peserta

0,2

0,1

3 Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai

dengan tugas dan kewajiban

0,1



B. PUBLIKASI ILMIAH
(Presentasi  pada forum ilmiah, Publikasi hasil penelitian,       

Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan/pedoman guru)

1. Presentasi Pada Forum Ilmiah
Pada pertemuan ilmiah, guru memberikan presentasi sebagai

pemrasaran atau pembahas, maka guru membuat makalah

Kerangka Isi :
# Bagian Awal

Judul, Waktu pelaksanaan, Tempat penyelenggaraan, Pada 

kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan

# Bagian Isi

- Sajian Abstrak/Ringkasan

- Paparan masalah dan pembahasan masalah

- Penutup

# Bagian Akhir

Daftar Pustaka   

Angka Kredit

1. Sebagai pemrasaran/sebagai nara sumber pada seminar = 0,2

2. Sebagai pemrasaran/ nara sumber pada diskusi ilmiah = 0,2           



2. Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian
(Laporan hasil penelitian, Tinjauan ilmiah, Tulisan ilmiah populer, 

Artikel ilmiah)

a. Laporan Hasil Penelitian
(Karya tulis ilmiah  bidang pendidikan yang dilaksanakan guru di 

sekolah/ PTK)

Kerangka Isi

# Bagian Awal

Halaman judul, Lembaran persetujuan, Pernyataan keaslian tulisan 

(bermeterai 10.000),Pernyataan publikasi dari pengelola perpustakaan, 

Kata pengantar,Daftar isi,Daftar tabel,Daftar gambar,Abstrak/Ringkasan

# Bagian Isi

a). Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan,

dan Manfaat Hasil Penelitian)

b). Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka

c). Bab III Metode Penelitian

d). Bab IV Hasil Kajian/Pembahasan

e). Bab V Penutup (Kesimpulan dan Saran)

# Bagian Penunjang

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran seperti : (instrumen yang

digunakan, contoh hasil kerja siswa, contoh isian instrumen, foto-foto

kegiatan, surat ijin penelitian, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)



ANGKA KREDIT LAPORAN HASIL PENELITIAN

NO JENIS PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN

BIDANG PENDIDIKAN FORMAL

ANGKA

KREDIT

1   Berupa buku yang diterbitkan ber ISBN dan diedarkan

secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP

4

2 Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat di jurnal ilmiah

tingkat nasional yang terakreditasi

3

3 Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat di jurnal ilmiah

tingkat provinsi

2

4 Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat di jurnal ilmiah

tingkat kabupaten/kota

1

5 Berupa makalah hasil penelitian dan telah diseminarkan

di sekolah / madrasah penulis

4



b. Makalah Berupa Tinjauan Ilmiah Bidang Pendidikan Formal
(Karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya

mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran

yang ada di sekolahnya)

Kerangka Isi
# Bagian Awal

Halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, lampiran, abstrak/ringkasan

# Bagian Isi

1). Bab I Pendahuluan yang berisi :Latar Belakang , Rumusan 

Masalah, Tujuan, dan Manfaat

2). Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka

3). Bab III Pembahasan Masalah (kejelasan ide atau gagasan asli

penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di 

sekolahnya

4). Bab IV Kesimpulan

# Bagian Penunjang

Memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam 

melakukan tinjauan atau gagasan  ilmiah

Angka Kredit dari Tinjauan Ilmiah Bidang Pendidikan Formal = 2



c. Tulisan Ilmiah Populer
(Tulisan yang dipublikasikan di media massa (koran, majalah,

atau sejenisnya) 

Kerangka Isi
Kerangka isinya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari

media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut

Angka Kredit Tulisan Ilmiah Populer

NO JENIS TULISAN ILMIAH POPULER ANGKA

KREDIT

1 Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan

formal dan pembelajaran yang dimuat di media

massa tingkat nasional

2

2 Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan

formal dan pembelajaran yang dimuat di media

massa tingkat provinsi

1,5



d. Artikel Ilmiah Bidang Pendidikan

Tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang 

pendidikan formal dan pembelajaran di sekolah yang dimuat di

jurnal ilmiah

Kerangka Isi
Pada umumnya mengikuti aturan dari jurnal yang akan memuat

setidak-tidaknya berisi:

a).Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat)

b).Kajian teori (memuat teori-teori yang relevan)

c).Pembahasan (gagasan penulis dalam upaya pemecahan masalah

yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah)

d).Kesimpulan

ANGKA  KREDIT ARTIKEL ILMIAH

1. Artikel ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada

satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasionalterakreditasi  =   2

2. Artikel ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran yang

dimuat jurnal nasional tidak terakreditasi/provinsi terakreditasi     = 1,5

3.Artikel ilmiah bidang pendidikan formal dimuat di jurnal provinsi

tidak terakreditasi/kabupaten/kota/sekolah                                      =  1



3. Publikasi Buku Teks
(Buku Teks Pelajaran, Modul/Diktat, Buku Bidang Pendidikan, 

Karya Terjemahan, Buku Pedoman Guru)

a. Buku Pelajaran
(Buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran 

tertentu diperuntukkan bagi siswa atau sebagai pegangan guru)

Kerangka Isi
* Pengantar

* Bagian Pendahuluan

- Daftar Isi

- Tujuan buku pelajaran

* Bagian Isi

- Judul bab atau topik isi bahasan

- Penjelasan tujuan bab

- Uraian isi pelajaran

- Penjelasan teori

- Sajian contoh

- Soal latihan

* Bagian Penunjang

- Daftar pustaka

- Data diri penulis 



ANGKA KREDIT BUKU PELAJARAN

1. Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP         =  6

2. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber ISBN  =  3

3. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi        =  1

belum ber ISBN                                                     



b. Modul/Diktat Pembelajaran
Modul, materi pelajaran yang disajikan secara tertulis

Diktat, catatan tertulis suatu mata pelajaran yang disiapkan oleh guru

untuk memperkaya materi pelajaran

Kerangka Isi

Modul
- petunjuk siswa

- isi materi bahasan (uraian dan contoh)

- Lembar kerja siswa

- Evaluasi

- kunci jawaban evaluasi

Diktat
Bagian Pendahuluan

- Daftar Isi

- Penjelasan tujuan diktat pelajaran

Bagian Isi

- Judul bab atau Topik bahasan

- Penjelasan tujuan bab

- Uraian isi pelajaran



- Penjelasan teori

- Sajian contoh

- Soal latihan

Bagian Penunjang 

- Daftar Pustaka

ANGKA KREDIT MODUL/DIKTAT
1. Modul/Diktat yang digunakan di tingkat provinsi          

dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi  = 1,5

2. Modul yang digunakan di kabupaten/kota 

dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  =  1

3. Modul/Diktat yang digunakan di sekolah  =  0,5



c. Buku Dalam Bidang Pendidikan
Buku yang berisi pengetahuan yang terkait dengan bidang kependidikan

Kerangka Isi
Kata Pengantar

Daftar Isi

Bagian Pendahuluan

Bagian Isi (Dapat terdiri dari beberapa bab/bagian sesuai dengan

isi pengetahuan yang disajikan. Masing-masing bab/bagian

serupa dengan bagian isi buku)

Bagian Penunjang

Daftar Pustaka

Data diri penulis

ANGKA  KREDIT

1.Buku bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN = 3

2.Buku bidang pendidikan dicetak penerbit dan tidak ber ISBN          = 1,5 



d. Karya Terjemahan

Tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran atau buku 

dalam bidang pendidikan dari Bahasa Asing atau Bahasa Daerah ke

Bahasa Indonesia atau sebaliknya.

Kerangka Isi
Umumnya kerangka karya terjemahan mengikuti kerangka isi dari 

buku yang diterjemahkan 

Angka Kredit Karya Hasil Terjemahan  =  1

e. Buku Pedoman Guru
buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru.

(memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi pembelajaran)

Kerangka Isi
Bagian Awal

(Halaman judul yang menerangkan identitas guru dan tahun kerja dari 

rencana kerja guru, lembaran persetujuan dari kepala sekolah, kata

pengantar, dan daftar isi)

Bagian Isi

- Pendahuluan (tujuan pembuatan RKT guru, ringkasan target-target

capaian yang diharapkan dicapai)



- Rincian rencana kerja (yang disajikan dalam waktu bulanan untuk 

selama setahun) 

- Penutup (menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target

yang ingin dicapai) 

Bagian Penunjang

Memuat lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan tersebut 

(misalnya : RPP, Sekenario kegiatan, dll.)

Angka Kredit Buku Pedoman Guru   =  1,5



C. KARYA INOVATIF
(Menemukan Teknologi Tepat Guna, Menciptakan Karya Seni, 

Membuat/Memodifikasi Alat Peraga, Mengikuti Pengembangan

Penyusunan Standar, Pedoman, Soal)

1. Menemukan Teknologi Tepat Guna
(Karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan bidang sains

dan atau teknologi yang dibuat dengan menggunakan bahan,

sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk 

pendidikan) Seperti: 

- Media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer

untuk setiap SK/KD

- Program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi

- Alat/Mesin yang bermanfaat untuk pendidikan/masyarakat

untuk setiap unit alat/mesin

- Bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil modifikasi

tertentu untuk setiap jenis bahan

- Konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang  untuk 

keperluan bidang pendidikan/masyarakat 

- Hasil Eksprimen/percobaan sains /teknologi untuk setiap ekspr.

- Hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran



Kerangka Isi
a. Format Laporan Pembuatan Alat/Mesin, Pembuatan Media 

Pembelajaran, Bahan Ajar Berbasis Komputer, Pembuatan

Program Aplikasi Komputer :

- Halaman Judul (Jenis laporan, Nama karya teknologi, 

Nama pembuat, NIP kalau PNS, dan Nama 

sekolah)

- Halaman pengesahan

- Kata pengantar

- Daftar Isi

- Daftar gambar

- Nama Karya Teknologi

- Tujuan

- Manfaat

- Rancangan /desain karya teknologi dilengkapi  gambar serta

foto alat dan bahan yang digunakan

- Uraian prosedur pembuatan karya teknologi

- Uraian cara penggunaan  karya teknologi tersebut disertai

fotonya 



b. Format Laporan Eksprimen

- Halaman Judul (Memuat jenis laporan, Nama eksprimen/percobaan,

Nama peneliti, NIP kalau PNS, dan Nama sekolah)

- Halaman pengesahan oleh kepala sekolah

- Kata pengantar



S A N K S I

(pelanggaran terhadap Permenneg PAN RB No.16/2009

1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas

utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau

membimbing 150 – 250 konseli), dan tidak mendapat

pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan

haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan

fungsional, dan maslahat tambahan.

2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit

(PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai

Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,

tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang

pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan

mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional.



Om Shanti Shanti Shanti Om


