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Persiapan
Pengajuan PAK

• Baca dan pahami Permenegpan & RB 
nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan
Funsional Guru dan Angka Kreditnya.

• Baca dan pelajari buku 4 dan buku 5 ( 
Pedoman PKB )

• Persiapkan bukti fisik yang akan
dinilaikan

• Pahami penyusunan laporan pengajuan
PAK dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ( dari
berita acara, lampiran sesuai urutan
dan kelengkapan dokumen)



Masalah yang 
Muncul saat
Penilaian

• Berita Acara : ikuti aturan dari dinas yang terbaru ( masih
menggunakan yang lama )

• Menyusun DUPAK :

- Memasukan nilai salah kolom

- Legalitas sering ditinggalkan ( kurang cap dan tanda tangan )

• Urutan penyusunan bendel sudah rapi perlu dilengkapi berkas
yang diperlukan ( sering PAK dari tahun sebelumnya tidak
lengkap, apelan tidak ada, dsb )

• Bukti fisik Pengembangan Diri : Laporan tidak sesuai sistimatika ,
copy paste , STTPL tanpa legalitas, bahkan STTPL tidak disertakan (
saran sebaiknya 1 laporan dijilit dengan sistematika sesuai buku 4
), Laporan KKG hanya copy paste tahun lalu diganti tahun bahkan
sama persis antara guru satu dengan lainnya ( usahakan buat
sendiri terpaksa copy paste ada narasi yang diubah )



Publikasi Ilmiah
dan Karya
Inovasi
bagaimana?

• Buku Teks : ditemukan buku tersebut sudah dinilaikan
temannya dinilaikan lagi dengan nama dan caver baru, 
buku yg sudah ISBN tetapi blm memenuhi syarat2   
misal hanya 20 hal itu dinilai atau tdk

• PTK /PTS : usahakan menulis sendiri penelitian ini
untuk menghindari plagiasi karya yang lain ( data tidak
konsekwen), RPP tidak sesuai dengan variabel yang 
diteliti, lampiran tidak lengkap. Variabel Pts kurang
spesifik...misal peningkatan kompetensi guru...mohon
dispesifikkan misal peningkatan kemampuan/ 
keterampilan,Variabel dlm judul dan rumusan masalah
tidak sinkron..misal dlm judul prestasi belajar..dlm
rumusan masalah hasil belajar

• Artikel ilmiah belum spesifik,sesuai tupoksi (kalau guru 
kelas kelas berapa,waktunya, dsb)

• Alat peraga : belum memenuhi sistemaika di buku 4 
dan aturan yang berlaku ( misal harus diujicoba
berdampak ke hasil ),terlalu sederhana, foto saat
penggunaan dalam KMB guru tidak nampak dan tidak
disertai diskripsi,tidak bisa digunakan berkali-kali.

• Jurnal yang PTK  apabila PTK sudah dinilaikan
melampirkan fotocopy PTK yang  dijurnalkan, bisa juka
menilaikan PTK bersamaan jurnal



Mari Kita susun
PTK/PTS  - APIK

❖A : Asli

❖P : Perlu

❖I : Ilmiah

❖K : Konsisten



PTK   - ASLI

• Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan
merupakan plagiat/jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur.

• Perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan, harus sesuatu yang diperlukan
dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan profesi guru yang 
bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di
satuan pendidikan guru bersangkutan.

• Ilmiah, laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang 
sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan.

• Konsisten, isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru. Isi laporan harus berada
pada bidang tugas guru yang bersangkutan, dan mempermasalahkan tentang tugas
pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya di sekolahnya.



PTK   yang Baik

• Melakukan tindakan telebih dahulu baru menyusun laporan : melaksanakan KBM dengan
persiapan skenario pembelajaran, media/alat peraga, lembar kerja siswa, alat penilaian, 
lembar pengamatan siswa ,lakukan tindakan sampai siklus yang dihendaksi berdasarkan hasil
penelitian, setelah selesai baru menyusun Laporan Penelitian( PTK belum dinilai karena RPP 
tidak sesuai dengan variabel yang dinilai ( RPP Download ), alat penilai tidak jelas, tidak
konsisten

• Lampiran pada proses baik proses pembelajaran dan proses penilaian

• Lampiran foto-foto kegiatan baik kegiatan pembelajaran maupun seminar PTK diragukan

• Menyesuaikan kurikulum yang berlaku.

• Mengcopy PTK sendiri diganti variabel dari latar belakang sampai kajian teori adalah
termasuk plagiat.

• Sistematika sesuai dengan buku 4



Kita Harus Bagaimana?

Inilah alasan kenapa persiapan sebelum pengajuan PAK penting
adalah:

1. Kenaikan pangkat tidak seperti membalikan tangan butuh kerja
keras dan persiapan yang matang.

2. Kenaikan pangkat tidak bisa didadak butuh proses panjang
lakukan secara bertahap ( dalam mengumpulkan poin nilai )



Apa yang Harus Kita 
Lakukan

❖Kerja keras lakukan yang riil/nyata yang 
sebenarnya telah dilakukan jangan
yang diangan-angan

❖Dilandasi keiklasan yang tinggi

❖Diniatkan untuk peningkatan kualitas
pembelajaran



Kerja Keras Pantang
Mundur

Terima Kasih


