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Yuk, PLP Menulis 

Pengembangan Profesi

ABDURACHMAN EFFENDI

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 

25 November 2019

(1) Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih

tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia disyaratkan

mengumpulkan angka kredit paling sedikit 4 (empat) yang berasal dari sub-

unsur pengembangan profesi.

(2) Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat

lebih tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya disyaratkan

mengumpulkan angka kredit paling sedikit 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur

pengembangan profesi.

Pasal 24
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Kegiatan PLP dalam rangka penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan keterampilan dalam

rangka menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu

proses pengelolaan dan layanan

laboratorium pendidikan

karya tulis ilmiah yang berisi hal-hal 

terkait dengan pengelolaan 

laboratorium pendidikan

KTI

HASIL PENELITIANHASIL PENELITIAN

PENGKAJIANPENGKAJIAN

SURVAISURVAI

EVALUASIEVALUASI

BIDANG 

PENGELOLAAN 

LABORATORIUM
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KTI yang berisi karya

terjemahan tentang

hal-hal terkait

dengan pengelolaan

laboratorium

pendidikan

TERJEMAHAN

5

6



11/21/2019

4

pedoman yang memuat prinsip-prinsip 
pengelolaan pada suatu laboratorium tertentu 

yang disusun berdasar pada standar 
pengelolaaan laboratorium yang berlaku 

secara nasional/internasional

sistem pengelolaan laboratorium, sumberdaya 
manusia, peralatan, bahan, kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat untuk meningkatkan mutu 

pengelolaan laboratorium.

PEDOMAN

PENGELOLAAN LABORATORIUM

Petunjuk tentang norma-
norma yang mengatur hal-hal 
terkait dengan proses, waktu, 
ukuran, sumberdaya, dan hal 

teknis lain dalam 
pengelolaan laboratorium

STANDAR 
PENGELOLAAN 

LABORATORIUM

7
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Karya tersebut merupakan hasil penelitian, pengembangan, atau 
evaluasi yang diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan dan 
mempunyai ciri inovatif atau mengandung unsur pembaharuan, yang 

ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengelolaan 
laboratorium termasuk dalam pelaksanaan tugas penelitian, 

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Karya yang berbentuk alat kerja, alat bantu, alat 

peraga, sistem kerja atau bahan laboratorium. 

Karya Inovasi

surat keterangan yang 
berisi pengakuan

kemampuan yang diberikan
oleh institusi yang 

berkesesuaian, pada 
seorang Pranata

Laboratorium Pendidikan 
yang terkait dengan

kemampuan pengelolaan
laboratorium.

SERTIFIKAT PROFESI

9
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Permenpan & RB 07/2019 

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan

hasil pokok pikiran, pengembangan, dan

hasil kajian/penelitian yang disusun oleh

Pranata Laboratorium Pendidikan baik

perorangan atau kelompok di bidang

pengelolaan laboratorium.

Hasil 
Pekerjaan/

Ciptaan

Membuat
huruf (angka

dan 
sebagainya)

Membuat
huruf (angka

dan 
sebagainya)

Memenuhi
syarat

(kaidah)  
ilmu

pengetahuan

Berupa ruangan tertutup atau 

terbuka, bersifat permanen 

atau bergerak, dikelola secara 

sistematis untuk kegiatan 

pengujian, kalibrasi, dan/atau 

produksi dalam skala 

terbatas, dengan 

menggunakan peralatan dan 

bahan berdasarkan metode 

keilmuan tertentu, dalam 

rangka pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, 

dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat.

LABORATORIUM
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Berfikir Ilmiah
Bagaimana
Merawat
Gamelan?

Siklus ?

Metode ?

KARYA TULIS ILMIAH PLP
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JABFUNG

ANGKA 

KREDIT

NONANGKA 

KREDIT

PENGELOLAAN 

LABORATORIUM

KEILMUAN/BUKAN 

PENGELOLAAN LABORATORIUM

KTI PLP

Pengkajian Di Bidang 

Pengelolaan Laboratorium

Penelitiandi Bidang

Pengelolaan Laboratorium

Survai Di Bidang 

Pengelolaan Laboratorium

Evaluasi Di Bidang 

Pengelolaan Laboratorium
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Berani

Kemampuan

Sumber: Google.com
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Sumber: Google.com

Motivasi

Sumber: Google.com

Membaca
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=

Sumber: Google.com
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MERASA TIDAK 

BISA, MALU, 

TAKUT, 

TIDAK PERCAYA 

DIRI
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TOPIK1
25
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(Tatang: 2005)

Permasalahan khas

Bermanfaat

Bisa ditulis

Bisa dipublikasikan

kompetensi

PERANCANGAN, DESAIN, 
PEMBUATAN ALAT, METODE, 

TATA KELOLA, DAN 
MANAJEMEN RISIKO

PERANCANGAN, DESAIN, 
PEMBUATAN ALAT, METODE, 

TATA KELOLA, DAN 
MANAJEMEN RISIKO

IN 
YOUR 
LAB
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PENELITIAN DOSEN

UJI KINERJA PERANGKAT MEDIA AUDIO VISUAL 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TARI SIGEH 

PENGUTEN DI LABORATORIUM SENI TARI

PENELITIAN PLP

UJI KINERJA GEGEDEM SEBAGAI 

PERALATAN PRAKTIK PADA PRAKTIKUM

DI LABORATORIUM SENI MUSIK

PENELITIAN PLP
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2

SPONSORSHIP

MANDIRI
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PROPOSAL

HALAMAN 
PEMBUKA

JUDUL

PENGESAHAN

PENDAHULUAN

LATAR 
BELAKANG

TUJUAN

TARGET 
LUARAN

TINJAUAN 
PUSTAKA

BACAAN 
TERKAIT

METODOLOGI METODE 

TAHAPAN

RAB

Time Table
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JUDUL3

JUDUL

JUDUL MEMPUNYAI CIRI KHAS/ PEMBEDA

JUDUL MEMPUNYAI KATAKUNCI

UJI KINERJA PERANGKAT MEDIA AUDIO VISUAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TARI SIGEH PENGUTEN DI 

LABORATORIUM SENI TARI

UJI KINERJA PERANGKAT MEDIA AUDIO VISUAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TARI SIGEH PENGUTEN DI 

LABORATORIUM SENI TARI
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Contoh

Penggunaan Stimulator Plus Pada Proses Fermentasi Jerami Padi Dalam Praktikum Teknologi 

Pengolahan Pakan

Gula Pasir Sebagai Pengganti Dektrosa Pada Komposisi Pada Untuk Efisiensi Biaya Praktikum Dan 
Penelitian Di Laboratorium Fitopatologi

PENENTUAN NILAI BOD DAN COD LIMBAH CAIR INLET LABORATORIUM PENGUJIAN FISIS POLITEKNIK 
ATK YOGYAKARTA

Penentuan Konsentrasi Pewarna Giemsa, Waktu Dan Suhu Inkubasi Pada Aktifitas Fagositosis Ikan 
Lele (Clarias Sp.) Yang Diinfeksi Bakteri Aeromomonas hydrophila dan Vibrio harveyi

Pemanfaatan Rangkaian Adapter Untuk Meningkatkan Rentang Tegangan Uji AC Osiloskop Pada 
Pengujian AC Kontroler 1 Phasa Di Laboratorium Elektronika Daya

PENELITIAN3
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LAPORAN4

LAPORAN

HALAMAN 
PEMBUKA

JUDUL

PENGESAHAN

ABSTRAK

DAFTAR 
ISI,GAMBAR,TABEL

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

TUJUAN

RUMUSAN 
MASALAH

BATASAN 
MASALAH

TINJAUAN 
PUSTAKA

BACAAN TERKAIT
METODOLOGI

METODE 

TAHAPAN

PEMBAHASAN

KESIMPULAN 
DAN SARAN
KESIMPULAN 
DAN SARAN KESIMPULANKESIMPULAN

SARANSARANDAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK

Menggambarkan keseluruhan isi KTI

Mempengaruhi pembaca

Menjelaskan masalah yang  

diselesaikan, Metode & Hasil

Akurat, spesifik dan ringkasAkurat, spesifik dan ringkas

Menggambarkan keseluruhan isi KTI

Mempengaruhi pembaca

Menjelaskan masalah yang  
diselesaikan, Metode & Hasil
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Kelebihan

Metode
Penyelesaian

Masalah

Keunggulan Hasil

UsulanUsulan

ABSTRAK

PEMBUATAN DAN PENGUJIAN PERANGKAT PENIRU BEBAN

SEBAGAI ALAT KATEGORI DUA PADA PRAKTIKUM SISTEM TENAGA 

Abdurachman Effendi1*, M. Mas Ruri Yusuf2

1,2,Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung-Bandar lampung 35154 

Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik

1abdurachmaneffendi@yahoo.com,2ruri.99@gmail.com 

Abstrak

Pada sistem Smart Grid yang memanfaatkan energi terbarukan dapat terjadi gangguan saat beban puncak,

sehingga diperlukan analisa sistem pembebanan agar gangguan dapat diatasi. Pembebanan sistem smart grid

pada sistem tenaga listrik dapat disimulasikan dan diemulasikan dengan menggunakan peniru beban yang

dibuat berdasarkan parameter sesuai kondisi riillnya, sehingga dapat diperkirakan besar kebutuhan daya dan

kemampuan sistem tersebut.

Desain perangkat peniru beban terdiri atas beberapa komponen penting yaitu mikrokontroler, sensor, relay

dan beban yang saling terintegrasi. Pengujian dilakukan dengan pengukuran pada masing-masing

komponen, yaitu pengujian mikrokontroler (meliputi kontrol rele dan beban), pengujian sensor, dan

pengujian hasil interface. Beban yang digunakan terdiri atas beban berupa lampu pijar, lampu led, lampu

emergency, dan motor pompa. Data pengujian didapatkan dengan mengubah besar nilai pembebanan dari

variasi relay. Variasi relay tersebut merupakan kombinasi dari 12 relay yang ada namun 1 relay telah

digunakan untuk pengontrol kontaktor sehingga hanya 11 relay yang digunakan dalam kombinasi tersebut.

Dengan pengujian perangkat peniru beban mahasiswa mempelajari dan menganalisa pengaruh perubahan

jenis beban terhadap profil daya dengan meniru profil beban yang dibuat berbeda. Perangkat beban tiruan

dapat dibebani hingga 1385.89 watt dan dapat digunakan sebagai peralatan praktikum sistem tenaga bagi

mahasiswa teknik elektro.

Kata kunci : smart grid, load emulator, sistem tenaga.Hasil atau

Kesimpulan

Judul Penelitian & Penulis

Pendahuluan

Metode Penelitian, 

Teknik Analisa Data, 

Landasan Teori.
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PENDAHULUAN

Narasi umum, 

dilanjutkan

narasi khusus

penelitian

Awalin

Permasalahan

dan perlunya

penelitian

dilakukan

Studi literatur

perkembangan

riset terkait, dan  

kelemahannnya

Solusi yang 

ditawarkan

Masalah Literatur Usulan

Plagiarisme

Falsifikasi

Fabrikasi 
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Narasi umum Narasi khusus

Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik adalah laboratorium di Jurusan Teknik Elektro yang memberikan layanan

pendidikan berupa praktikum untuk konsentrasi sistem tenaga listrik. Salah satu pelaksanaan praktikum yang

difasilitasi di laboratorium sistem tenaga elektrik adalah Praktikum Sistem Tenaga. Pada praktikum ini mahasiswa

diberikan praktek tentang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Agar mahasiswa dapat lebih

memahami proses pembangkitan dan pengkoneksian tenaga listrik pada suatu sistem smart grid maka pembuatan

dan pengujian perangkat peniru beban ini menjadi kebutuhan agar mahasiswa bisa mempelajari dan menganalisa

pengaruh perubahan jenis beban terhadap profil daya pada sistem.

Masalah beban puncak pada waktu tertentu pada sistem smartgrid memerlukan analisa khusus, namun sistem

smartgrid memiliki biaya yang mahal dalam merealisasikannya, sehingga diperlukan sistem peniru beban yang

dapat digunakan mahasiswa untuk menguji dan menganalisa perubahan profil daya pada sistem smartgrid

sebenarnya.

Permasalahan
dan perlunya

penelitian
dilakukan

Studi literatur
perkembangan riset terkait, 

dan  kelemahannnya
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Solusi yang ditawarkan

METODOLOGI

SISTEMATIS

Runtut dan rinci, Mudah

dipahami dan tertarik

membaca ulang

2

MENJELASKAN

Proses dan langkah-langkah

pelaksanaanpenelitian

1

MENYAJIKAN

referensi yang kuat, untuk menunjukkan

metode yang telah dilakukan sebelumnya

3
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PROSES DAN LANGKAH-

LANGKAH PELAKSANAAN 

PENELITIAN

RUNTUT,RINCI, 

MUDAH 

DIPAHAMI DAN 

PEMBACA 

TERTARIK 

MEMBACA ULANG
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REFERENSI YANG KUAT 

UNTUK MENUNJUKKAN 

METODE YANG TELAH 

DILAKUKAN SEBELUMNYA

Pembahasan

1
Memaparkan

data-data 

hasil riset

yang 

dilakukan

2
Jelas dan 

mudah

dipahami

3
Uraikan

hasil yang  

mencermink

an capaian

tujuan

penelitian

4

Data 

dukung 

berupa 

grafik, 

gambar,  

foto, tabel 

dsb

5

Tampilan

grafik jelas

dan mudah

dibaca
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Memaparkan

data-data 

hasil riset

yang 

dilakukan

JELAS DAN 
MUDAH  

DIPAHAMI
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URAIKAN HASIL YANG  
MENCERMINKAN 
CAPAIAN TUJUAN 

PENELITIAN

DATA DUKUNG 

BERUPA GRAFIK, 

GAMBAR, FOTO, 

TABEL dsb
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1

KESIMPULAN Apa saja yang telah dilakukan

Menunjukkan justifikasi ILMIAH yang jelas
dari penelitian yang telah dilakukan

Kontribusi untuk bidang riset dan rencana
pengembangan ke depan

2

3

DAFTAR PUSTAKA

2

Tidak berlebihan saat

menuliskan referensi

1

Sumber literature  dari dasar

penelitian untuk membuat KTI

3

Nomor referensi menyesuaikan

dengan kemunculan kalimat

dalam naskah

5

Hindari mengunakan sitasi

sendiri yang  terlalu banyak

4

Mengutip dalam menulis

mencantumkan referensi.
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PUBLIKASI5
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Publikasi

Jurnal Ilmiah1

Prosiding2

Artikel3

Judul dan nama penulis

Metodologi

Pendahuluan

Abstrak

Pembahasan dan 

hasil

PAPER

Karya tulis ilmiah yang ditulis secara terperinci

Referensi

Pemecahan
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KRITERIA BUKTI FISIK

1. KTI hasil penelitian, pengkajian,

survai dan atau evaluasi di bidang

pengelolaan laboratorium adalah

karya tulis ilmiah yang berisi hal-

hal terkait dengan pengelolaan

laboratorium pendidikan, dan

disajikan dalam bentuk artikel

yang dimuat dalam jurnal ilmiah.

2. Kerangka isi penulisan artikel

ilmiah mengikuti ketetapan yang

diberikan oleh penerbit jurnal

ilmiahnya

1. Bukti fisik artikel pada jurnal ilmiah

yang berupa fotokopi sampul

yang menunjukkan nama jurnal

ilmiah, volume dan nomor terbitan,

tahun, nama penerbit dan nomor

ISSN, daftar isi, serta keseluruhan

isi artikel yang ditulis pada jurnal

tersebut.

2. Bukti fisik tersebut, harus disahkan

oleh Kepala Laboratorium/Ka.UPT

untuk PLP perguruan tinggi, dan

Kepala Sekolah untuk PLP di

sekolah.

3. Juga dilampirkan surat pernyataan

dari si penulis yang menjelaskan

bahwa KTI yang diajukan adalah

merupakan karya sendiri dan

belum pernah diterbitkan

sebelumnya

a. Untuk setiap artikel

ilmiah yang dimuat

dalam jurnal ilmiah

Internasional terindeks

adalah 20 (duapuluh)

angka kredit

b. Untuk setiap artikel

ilmiah yang dimuat

dalam jurnal ilmiah

Nasional terakreditasi

adalah 12,5 (dua belas

koma lima) angka kredit

c. Untuk setiap artikel

ilmiah yang dimuat

dalam jurnal ilmiah

Nasional tidak

terakreditasi adalah 6

(enam) angka kredit

PROSIDING

67
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2,5

KRITERIA BUKTI FISIK

a. Prasaran tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di

bidang pengelolaan laboratorium adalah makalah

pendukung presentasi lisan pada forum ilmiah.

Makalah tersebut, dapat berupa tulisan laporan hasil

penelitian atau karya non penelitian (misalnya gagasan

atau tinjauan ilmiah) di bidang pengelolaan

laboratorium.

b. Kerangka isi makalah pada umumnya mengikuti

ketentuan yang ditetapkan panitia pertemuan ilmiah.

Namun demikian, setidaknya makalah tersebut,

mempunyai bagian-bagian isi sebagai berikut.

 Bagian Awal: berisi judul, keterangan tentang kapan,

dimana dan pada macam kegiatan apa pertemuan

ilmiah tersebut dilakukan.

 Bagian Isi: (a) sajian abstrak/ringkasan, (b) paparan

masalah utama berikut pembahasan masalah, dan

(c) penutup.

 Bagian Akhir: daftar pustaka dan lampiran.

1. Makalah prasaran ilmiah asli atau fotokopi

prosiding yang memuat makalah prasarannya

dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen

pendukung yang membuktikan bahwa makalah

tersebut memang telah disajikan dalam forum

ilmiah tingkat nasional, atau tingkat

regional/provinsi.

2. Bukti tersebut paling tidak berupa fotokopi

sertifikat/piagam dan surat ijin/tugas untuk

mengikuti kegiatan ilmiah tersebut.

3. Baik makalah asli maupun fotokopi harus

disahkan oleh Ketua Laboratorium bagi PLP di

perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi

PLP di sekolah.

Angka Kredit Kriteria Bukti Fisik

a.Untuk setiap buku 

ber ISBN, diberikan 

angka kredit 

sebesar 8 

(delapan) angka 

kredit; dan

b.Untuk setiap 

makalah laporan 

hasil, diberikan 

angka kredit 

sebesar sebesar 4 

(empat) angka kredit

a. KTI hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di 

bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan 

secara nasional,  adalah karya tulis ilmiah yang berisi hal-hal 

terkait dengan pengelolaan laboratorium pendidikan, dan 

disajikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

dalam lingkup regional atau berupa makalah laporan hasil 

penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang 

pengelolaan laboratorium. Makalah laporan hasil tersebut, 

umumnya tidak dipublikasikan secara luas, namun harus telah 

diseminarkan minimal dalam lingkup terbatas

b. Kerangka isi penulisan buku mengikuti ketentuan yang lasim 

pakai pada penulisan buku atau mengikuti ketetapan yang 

diberikan oleh penerbit

c. Kerangka isi makalah laporan hasil, pada umumnya adalah 

sebagai berikut: 

 Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembar

persetujuan disertai tanggal persetujuannya; lembar

pernyataan keaslian karya tulisan yang ditandantangani oleh

si penulis, kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan

laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran,

serta abstrak atau ringkasan.

 Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni: (a) Bab

Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang

Masalah, Perumusan Masalah, pernyataan Tujuan dan

Kemanfaatan dari kegiatan penelitian, pengkajian, survai dan

atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium, (b) Bab

Kajian/Tinjauan Pustaka, (c) Bab Metode Kajian, Penelitian,

atau Evaluasi, (d) Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian,

serta (e) Bab Simpulan dan Saran-Saran.

 Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran

yang selengkap-lengkapnya

 Bukti fisik buku adalah fotokopi buku secara

lengkap yang dapat menunjukkan judul

buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN,

tanggal terbitan.

 Bukti fisik makalah laporan hasil adalah

makalah asli atau fotokopi disertai berita

acara yang menyatakan bahwa laporan hasil

tersebut telah di seminarkan dalam lingkup

terbatas. Berita acara itu, paling tidak berisi

keterangan tentang waktu pelaksanaan

seminar, tempat, daftar peserta, notulen

seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir

peserta.

 Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh

Kepala Laboratorium/Ka.UPT untuk PLP

perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk

PLP di sekolah.

 Juga dilampirkan surat pernyataan dari si

penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang

diajukan adalah merupakan karya sendiri

dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

NONPUBLIKASI

69
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Artikel Ilmiah melalui Media 
Masa

KRITERIA BUKTI FISIK

a. Tulisan Ilmiah Populer adalah KTI yang

disebarluaskan melalui media massa

seperti koran atau majalah, baik edisi

nasional maupun edisi dalam lingkup

kabupaten/kota. Tulisan Ilmiah Populer

yang diterbitkan pada media massa dengan

lingkup peredaran terbatas, misalnya

Koran internal kampus, majalah sekolah,

dan sejenisnya tidak termasuk dalam

definisi ini.

b. Isi atau materi yang disajikan pada KTI

Ilmiah Populer tetap harus berhubungan

dengan bidang pengelolaan laboratorium

pendidikan

c. Kerangka isi: Tulisan ilmiah populer

umumnya tersaji dalam kerangka isi yang

lebih bebas dan sesuai dengan pedoman

penulisan dari media massa yang

menerbitkannya

1. Bukti fisik KTI berupa kliping koran atau majalah

yang menerbitkannya dan ditunjukkan nama

koran atau majalahnya serta tanggal terbit dan

halamannya.

2. Bukti fisik ini harus disertai dengan legalisasi

Ketua Laboratorium/Ka.UPT untuk PLP yang

ada di perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah

untuk PLP yang ada di sekolah 2 

(dua) 

angka 

kredit

ANGKA KREDIT KRITERIA BUKTI FISIK

a. Setiap buku

terjemahan

diberikan 7 

(tujuh) angka

kredit;

b. Setiap artikel

terjemahan

yang dimuat

dalam

majalah/jurnal

ilmiah

diberikan 3,5 

(tiga koma

lima) angka

kredit.

a. KTI hasil menerjemahkan

buku/pustaka lainnya adalah KTI

yang berisi karya terjemahan

tentang hal-hal terkait dengan

pengelolaan laboratorium

pendidikan, dan dapat disajikan

dalam bentuk buku yang

diterbitkan dan diedarkan secara

nasional atau berupa artikel

yang dimuat dalam jurnal ilmiah

terakreditasi Kemenristek DIKTI

atau diakui oleh LIPI.

b. Kerangka isi penulisan

buku/artikel ilmiah mengikuti

ketentuan yang lasim dipakai

pada penulisan buku/artikel

ilmiah atau mengikuti ketetapan

yang diberikan oleh penerbit

buku atau jurnal ilmiahnya.

 Bukti fisik buku yang diedarkan secara nasional

adalah fotokopi buku secara lengkap yang dapat

menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi,

nomor ISBN, tanggal terbitan, dan disertai dengan

keterangan dari penerbit yang menyatakan bahwa

buku tersebut telah diedarkan secara nasional.

 Bukti fisik artikel majalah atau jurnal ilmiah adalah

fotokopi sampul yang menunjukkan nama majalah

atau jurnal ilmiah, volume dan nomor terbitan,

tahun, nama penerbit dan nomor ISSN. Juga

disertakan fotokpi daftar isi serta keseluruhan isi

artikel yang ditulisnya.

 Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala

Laboratorium/Ka.UPT untuk PLP perguruan tinggi,

dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

 Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis

yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah

merupakan karya terjemahan yang dilakukan

sendiri oleh si penerjemah dan belum pernah

diterbitkan sebelumnya

TERJEMAHAN
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Satuan Hasil Angka Kredit Kriteria Bukti Fisik

Buku

Standar

Pengelolaan

Laboratorium

Angka kredit diberikan 

untuk setiap buku 

penyempurnaan standar 

pengelolaan 

laboratorium adalah 8 

(delapan) angka kredit

a. Standar pengelolaan laboratorium adalah petunjuk tentang norma-norma yang

mengatur hal-hal terkait dengan proses, waktu, ukuran, sumberdaya, dan hal

teknis lain dalam pengelolaan laboratorium.

b. Standar pengelolaan laboratorium tersebut dapat dipakai pada tingkat

nasional, untuk kegiatan pengelolaan laboratorium pada umumnya. Standar

tersebut dimuat dalam sebuah buku dan diterbitkan dan diedarkan dalam

lingkup nasional.

c. Dimaksudkan dengan menyusun standar bidang pengelolaan laboratorium

adalah membuat standar pengelolaan baru. Sedangkan menyempurnakan

standar bidang pengelolaan laboratorium adalah memperbaiki suatu standar

yang telah ada. Pada perbaikan tersebut, paling tidak terdapat 40 persen (40%)

hal baru dari standar yang lama. Perbaikan tersebut, dengan demikian, bukan

sekedar mengubah redaksi atau hal lain yang sederhana, melainkan

penyempurnaan yang menyeluruh atau mempunyai makna

perubahan/penyempurnaan yang berarti.

d. Bila buku tersebut berupa pentunjuk praktikum, buku manual penggunaan

peralatan tertentu atau bentuk buku lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan

mutu pengelolaan laboratoriumnya, kerangka isinya paling tidak adalah:

 Bagian yang menjelaskan tujuan, kegunaan dan manfaat dari dibuatnya 

buku tersebut, yang secara spesifik menunjuk pada penggunaan peralatan 

atau kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu;

 Bagian utama yang menguraikan bagaimana konsep, prinsip dan prosedur 

dari kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu tersebut; dan

 Bagian yang berisi lampiran tentang format yang harus dipakai, SOP yang 

harus diikuti dan sejenisnya

 Buku asli atau fotokopi yang

dengan jelas dapat

menjelaskan tujuan, kegunaan

dan manfaat dari dibuatnya

buku tersebut, yang secara

spesifik menunjuk pada

penggunaan peralatan atau

kegiatan dalam pengelolaan

laboratorium tertentu.

 Baik buku asli maupun foto

kopi harus disahkan oleh Ketua

Laboratorium/Ka.UPT bagi PLP

di perguruan tinggi dan Kepala

Sekolah bagi PLP di sekolah.

 Fotokopi SK penunjukan

sebagai tim penyusun

pedoman dari institusi tingkat

nasional yang menerbitkan

standar

Satuan Hasil Angka Kredit Kriteria Bukti Fisik

Temuan 

Teknologi 

Tepat Guna

Angka kredit diberikan 

untuk setiap hasil teknologi 

tepat guna adalah 6,5 (enam 

koma lima) angka kredit

a. Karya teknologi tepat guna adalah karya yang berbentuk alat kerja, alat bantu, alat peraga, sistem kerja

atau bahan laboratorium. Karya tersebut merupakan hasil penelitian, pengembangan, atau evaluasi yang

diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan dan mempunyai ciri inovatif atau mengandung unsur

pembaharuan, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengelolaan laboratorium

termasuk dalam pelaksanaan tugas penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

b.Karya teknologi tepat guna dinyatakan hasilnya dalam bentuk laporan. Kerangka isi dari laporan karya

teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium adalah sebagai berikut:

 Bagian awal:

o Halaman judul yang berisi nama karya teknologi, nama pembuat, NIP, nama laboratorium dan

sekolah/perguruan tinggi/institusi, keterangan waktu pembuatan, dan keterangan lain yang

diperlukan;

o Halaman pengesahan dari Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi atau Kepala Sekolah

bagi PLP di sekolah, yang menyatakan dan mengesahkan bahwa karya teknlologi tersebut adalah

benar dibuat oleh si penulis;

o Pengantar;

o Daftar Isi, gambar, tabel, dll.

 Bagian isi:

o penjelasan latar belakang diciptakannya teknologi tepat guna tersebut, tujuan dan manfaatnya;

o Penjelasan tentang rancangan/desain karya teknologi yang dilengkapi dengan gambar rancangan

atau diagram alir serta daftar dan photo alat dan bahan yang digunakan;

o Prosedur pembuatan karya teknologi (dilengkapi dengan photo pembuatan);

o Pedoman penggunaan karya teknologi di laboratorium. dan

o Penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan.

 Bagian penunjang:

o daftar kepustakaan;

o lampiran-lampiran;

o keterangan lain yang diperlukan.

 Laporan karya teknologi tepat guna

di bidang pengelolaan laboratorium

asli atau fotokopi. Baik laporan asli

maupun fotokopi harus disahkan

oleh Ketua Laboratorium/Ka.UPT

bagi PLP di perguruan tinggi dan

Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

 Surat keterangan yang menyatakan

bahwa karya teknologi tersebut telah

digunakan di tingkat nasional atau

regional.

 Keterangan ini, misalnya dapat

berupa: (a) surat keterangan paten

atau pengajuan untuk dipatenkan;

atau (b) keterangan dari institusi

yang berkesesuaian yang

menyatakan bahwa teknologi

tersebut telah atau layak digunakan

secara nasional/regional; atau (c)

surat pernyataan dari paling tidak 3

(tiga) laboratorium sejenis yang

menyatakan bahwa teknologi

tersebut telah digunakan dan

memberikan manfaat di

laboratoriumnya.
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Satuan Hasil Angka Kredit Kriteria Bukti Fisik

Sertifikat

Profesi

Besar angka kredit

Sertifikat profesi level A

adalah 1 (satu). 

Besar angka kredit

Sertifikat profesi adalah 2 

(dua).

Besar angka kredit

Sertifikasi level C  adalah

3 (tiga).

a. Sertifikasi profesi adalah surat keterangan yang berisi pengakuan

kemampuan yang diberikan oleh institusi yang berkesesuaian, pada

seorang Pranata Laboratorium Pendidikan yang terkait dengan

kemampuan pengelolaan laboratorium. Surat keterangan (sertifikasi)

tersebut umumnya diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan,

magang atau kegiatan peningkatan profesi lainnya. Macam

kemampuan pengelolaan laboratorium tersebut meliputi kemampuan

dalam bidang penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada

masyarakat, maupun kemampuan lain yang masih berkesesuaian

dengan kegiatan penngelolaan laboratorium.

b. Sertifikat profesi dibedakan ke dalam 3 (tiga) level.

 Sertifikat profesi level A adalah sertifikat yang diberikan kepada

PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah

internal perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan.

 Sertifikat profesi level B adalah sertifikat yang diberikan kepada

PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah

lembaga yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sekolah di

luar perguruan tinggi atau sekolahnya dalam tingkat regional.

Pengertian tingkat regional bagi perguruan tinggi dapat berupa di

luar perguruan tingginya dalam kopertis yang sama. Sedangkan

bagi sekolah berupa lembaga di luar kabupaten/kota.

 Sertifikat profesi level C adalah sertifikat yang diberikan kepada

PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah

lembaga yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sekolah

dalam tingkat nasional.

 Bukti fisik sertifikasi profesi adalah fotokopi

sertifikat atau surat keterangan yang

disahkan oleh Ketua Laboratorium/Ka.UPT

bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala

Sekolah bagi PLP di sekolah.

 Laporan tertulis yang menjelaskan (a) Uraian

tentang macam kemampuan yang diperoleh

dan kaitannya dengan pengelolaan

laboratorumnya; (b) Proses cara

memperolehnya; (c) Waktu, tempat dan

institusi penyelenggara; serta

 Keterangan lain yang diperlukan untuk dapat

memperkuat keabsahan sertifikasi tersebut

sehingga layak untuk dinyatakan sebagai

sertifikat tingkat nasional atau regional;

 Laporan tertulis juga disahkan oleh Ketua

Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi

dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

PLP mampu menulis

Tulis apa yang dilakukan

Tulis semua ide dan pemikiran

Lakukan apa yang di tulis. 
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