
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANNESIA 

 
SALINAN 

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 
 

NOMOR PER-003/PP/2011 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PEROLEHAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  

KEMENTERIAN  KEUANGAN 
 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman perolehan dan 
penilaian angka kredit pejabat fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Perolehan dan 
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian 
Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4019); 
 

  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
 

  5. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2011; 
  

  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 156/KMK.01/1986 tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pembinaan serta Kedudukan Widyaiswara di 
lingkungan Departemen Keuangan; 
 

  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan; 
 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 498); 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

  
- 2 - 

 
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor  14 

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka 
Kreditnya; 
 

  11. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 
2010  tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan 
Angka Kreditnya; 
 

  12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka 
Kreditnya; 
 

  13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit 
Jabatan Fungsional Widyaiswara; 
 

  14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara; 
 

  15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyusunana Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara; 
 

  16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan; 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEROLEHAN DAN PENILAIAN ANGKA 
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN  KEUANGAN. 
 
 

  BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang 
dimaksud dengan : 
1. Widyaiswara adalah jabatan  fungsional  yang  mempunyai ruang  lingkup,  

tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang untuk  mendidik,  mengajar  
dan/atau  melatih  PNS  pada Lembaga Diklat Pemerintah. 
 

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam 
Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan di bidang keuangan negara. 
 

3. Tim Penilai Pusat Jabatan Widyaiswara selanjutnya disebut TPP adalah Tim 
Penilai yang membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam 
menilai dan menetapkan angka kredit Widyaiswara Utama dan Widyaiswara 
Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat 
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.  
 

4. Tim Penilai Instansi Jabatan Widyaiswara selanjutnya disebut TPI adalah Tim 
Penilai yang membantu Kepala BPPK Kementerian Keuangan dalam menilai 
dan menetapkan angka kredit Widyaiswara Pertama sampai dengan 
Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Lingkungan 
BPPK Kementerian Keuangan, serta melakukan penilaian sementara bagi 
Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai 
dengan Widyaiswara Utama sebelum disampaikan ke Tim Penilai Pusat. 
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5. Angka kredit adalah satuan  nilai  dari  tiap  butir  kegiatan dan/atau  

akumulasi  nilai  butir-butir  kegiatan  yang  harus dicapai oleh Widyaiswara 
dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya. 
 

6. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut DUPAK, 
adalah suatu daftar yang berisi usulan penetapan angka kredit atas kegiatan 
Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang 
ditandatangani oleh Pimpinan Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis. 
 

7. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian 
dan penetapan angka kredit Widyaiswara berupa Keputusan PAK oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara, yang telah 
dilakukan penilaiannya oleh TPI atau TPP. 
 

8. Unit Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas: 
a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan; 
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak; 
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai; 
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan 

Keuangan; 
f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum; dan 
g. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 
 

9. Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan diklat di lingkungan Kementerian 
Keuangan terdiri atas: 
a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan; 
b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru; 
c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang 
d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi; 
e. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta; 
f. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang  
g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar; 
h. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak; 
i. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan; 
j. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar; dan 
k. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado. 
 

10. Padanan/Persamaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Widyaiswara Kementerian Keuangan yang disetarakan dengan Unsur/Sub 
Unsur/Butir Kegiatan Widyaiswara menurut Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009. 
 

11. Bukti Fisik adalah dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan Daftar 
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Widyaiswara Kementerian 
Keuangan. 
 

12. Kegiatan Widyaiswara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Widyaiswara 
Kementerian Keuangan dan tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas 
dan fungsi Kementerian  Keuangan berdasarkan penugasan dari Kepala 
BPPK, Sekretaris BPPK, Pimpinan Unit Diklat, dan/atau Pimpinan Unit 
Pelaksana Teknis. 
 

13. Buku adalah sekumpulan halaman tercetak, terjilid dan diberi sampul di 
bagian depan dan belakang dan mencantumkan nama penerbit, yang berisi 
informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber dalam proses belajar dan 
membelajarkan. 
 

14. Jurnal ilmiah adalah terbitan yang memuat perkembangan ilmu dan terbit 
secara berkala di mana seluruh artikel merupakan hasil penelitian. 
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15. Majalah ilmiah adalah terbitan yang memuat perkembangan ilmu dan terbit 

secara berkala di mana artikel yang dimuat dapat merupakan hasil penelitian 
maupun non penelitian. 
 

16. Proceeding adalah buku yang berisi kumpulan dari makalah-makalah yang 
dipublikasikan dan/atau dibacakan dalam suatu pertemuan/forum ilmiah, 
beserta catatan jalan pertemuan dan pembahasan yang terjadi. 
 

17. Pertemuan Ilmiah adalah Forum/wadah kegiatan berupa diskusi panel, 
seminar, lokakarya, konferensi, atau pertemuan sejenisnya yang menyangkut 
persoalan ilmiah yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau non-
pemerintah, di mana naskah telah di-review oleh orang yang berkompeten di 
bidangnya serta telah dilakukan perbaikan. 
 

18. Naskah adalah hasil tulisan seseorang yang belum diterbitkan, tetapi dicetak 
dalam sekumpulan halaman yang tercetak satu sisi. 
 

19. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.  
 

20. Panduan Kediklatan adalah  rincian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk 
peraturan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan oleh 
pejabat Eselon I khusus yang membidangi masalah pendidikan dan 
pelatihan.  
 

21. Orasi Ilmiah adalah orasi ilmiah sebagai persyaratan kenaikan jabatan 
Widyaiswara Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.  
 

22. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut KTI adalah karya ilmiah yang 
berbentuk tulisan cetak atau non cetak, yang disusun perorangan atau 
kelompok mengenai penelitian/pengkajian suatu pokok bahasan atau 
pengembangan gagasan tertentu, dengan cara melakukan identifikasi, 
deskripsi, analisis, dan memberikan konklusi atau rekomendasi.  
 

23. KTI terkait lingkup kediklatan adalah karya ilmiah yang secara substantif 
berkenaan dengan jenis, isi dan bidang program diklat, serta sistem diklat, 
termasuk proses penyelenggaraan dan pembinaan diklat serta aspek lainnya 
yang berhubungan dengan diklat.  
 

24. KTI terkait pengembangan spesialisasi adalah karya ilmiah yang secara 
substantif berkenaan dengan bidang keahlian khusus, yang dimiliki 
Widyaiswara sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman 
kerjanya dan/atau tugas fungsi Kementerian Keuangan.  
 

25. Buku elektonik (e-book) adalah buku dalam bentuk elektronik yang dapat 
dibaca dengan perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras 
(hardware) yang umum dipergunakan.  
 

26. Modul elektronik (e-modul) adalah modul dalam bentuk elektronik yang dapat 
dibaca dengan perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras 
(hardware) yang umum dipergunakan.  
 

27. Website/Situs adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya 
terangkum dalam sebuah domain atau sub domain, yang tempatnya berada 
di dalam world wide web (www) di internet. 
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BAB II  

TUGAS WIDYAISWARA 
 

Pasal 2 
 

Tugas Widyaiswara Kementerian Keuangan meliputi Unsur Utama dan Unsur 
Penunjang sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009. 
 

Pasal 3  
 

Unsur Utama Tugas Widyaiswara Kementerian Keuangan meliputi: 
a. Sub Unsur Pendidikan meliputi kegiatan: 

1. Pendidikan Sekolah yang Terakreditasi dan Memperoleh Ijasah/Gelar 
Kesarjanaan; 

2. Pendidikan dan Pelatihan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat; 

3. Memperoleh Gelar Profesi; 
 

b. Sub Unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat meliputi kegiatan; 
1. a. Penganalisisan Kebutuhan Diklat; 

b. Pengidentifikasian Kebutuhan Diklat; 
2. Penyusunan Kurikulum Diklat; 
3. Penyusunan Bahan Ajar Diklat sesuai Spesialisasinya; 
4. Pelaksanaan Tatap Muka di Depan Kelas sesuai Spesialisasinya; 
5. Pemeriksaan Jawaban Ujian Diklat sesuai Spesialisasinya; 
6. Pembimbingan Peserta Diklat pada Diklat Struktural sesuai 

Spesialisasinya; 
7. Pengelolaan Program Diklat di Instansinya; 
8. Pengevaluasian Program Diklat; 

c. Sub Unsur Pengembangan Profesi meliputi kegiatan; 
1. Pembuatan KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan 

spesialisasinya; 
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah selain buku yang 

terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya; 
3. Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan; 
4. Pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya. 

 
Pasal 4 

 
Unsur Penunjang Tugas Widyaiswara Kementerian Keuangan meliputi: 
a. Peran Serta dalam seminar /lokakarya dalam rangka pengembangan 

wawasan kompetensi Widyaiswara; 
b. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi; 
c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara; 
d. Pembimbingan kepada Widyaiswara Jenjang Dibawahnya; 
e. Perolehan Gelar Kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya; 
f. Perolehan Gelar Profesi Lainnya; dan 
g. Perolehan Piagam Kehormatan/Tanda Jasa. 

 
Pasal 5 

 
Pembuatan KTI yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan 
spesialisasinya, meliputi: 
a. Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dalam bentuk buku; 
b. Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dalam bentuk artikel yang 

dimuat pada jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku proceeding, surat kabar, dan 
website/situs; 

c. Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan dalam bentuk naskah yang 
disajikan pada pertemuan ilmiah, naskah yang didokumentasikan di 
perpustakaan instansi, dan naskah yang diakui instansi. 
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Pasal 6 

 
(1) Penugasan Widyaiswara dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan 

diklat disesuaikan dengan jenjang diklat dan jenjang jabatannya 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Lembaga 
Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 
Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010  tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.  
 

(2) Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat 
sepanjang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan 
tingkatnya. 
 

(3) Widyaiswara yang belum disertifikasi tetap melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan yang dimaksud pada ayat (2) dan diberikan kesempatan untuk 
mengikuti kegiatan sertifikasi paling lambat sampai dengan tahun 2014 

 
BAB III 

PEROLEHAN ANGKA KREDIT 
 

Pasal 7 
 

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2 dapat memperoleh angka kredit sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 

 
Pasal 8 

 
Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 ayat (2) dan ayat (3) dapat memperoleh angka kredit sebagai berikut: 
a. Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang 

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan 
puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan ini.  

b. Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan di bawah jenjang jabatannya, 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sesuai dengan angka kredit setiap 
butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 

 
BAB IV 

JENIS DAN JENJANG DIKLAT 
 

Pasal 9 
 

(1) Jenis dan jenjang diklat yang digunakan sebagai salah satu dasar 
perolehan dan penilaian angka kredit ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
 

(2) Diklat teknis dan diklat fungsional yang belum ada penetapan jenjang 
diklatnya, angka kreditnya disamakan dengan diklat teknis jenjang dasar. 
 

(3) Diklat kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah, angka kreditnya disamakan dengan diklat 
teknis jenjang dasar. 

 

BAB V 
PENGAJUAN DAN PENILAIAN DUPAK 

 

Pasal 10 
 

(1) Pengajuan DUPAK dilakukan sesuai dengan prosedur operasi baku yang 
berlaku.  
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(2) Pengajuan DUPAK oleh Widyaiswara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun.  
 

(3) Batas waktu kegiatan yang dapat diajukan dan dinilai angka kreditnya 
adalah kegiatan yang berakhir 2 (dua) tahun sebelum periode penilaian. 
 

(4) Pengajuan DUPAK sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas harus disertai 
dengan bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan 
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 

 
Pasal 11 

 
(1) Penilaian DUPAK dalam satu tahun paling sedikit dilakukan sebanyak 2 

(dua) periode sebagai berikut: 
a. Periode Januari, 

1. Untuk penerbitan PAK sebagai dasar kenaikan pangkat per 1 April; 
2. Batas waktu penyerahan DUPAK ke Sekretariat Badan adalah 

tanggal 20 November tahun sebelumnya; 
3. Batas waktu kegiatan yang dapat diajukan dan dinilai angka 

kreditnya adalah kegiatan yang berakhir dua tahun sebelum periode 
penilaian (paling lama tertanggal 1 Januari dua tahun sebelumnya); 

4. Sidang Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling lambat pada minggu 
ketiga bulan Januari. 

b. Periode Juli, 
1. Untuk penerbitan PAK sebagai dasar kenaikan pangkat per 1 

Oktober; 
2. Batas waktu penyerahan DUPAK dari Unit Diklat/Unit Pelaksana 

Teknis ke Sekretariat Badan adalah tanggal 20 Mei; 
3. Batas waktu kegiatan yang dapat diajukan dan dinilai angka 

kreditnya adalah kegiatan yang berakhir dua tahun sebelum periode 
penilaian (paling lama tertanggal 1 Juli dua tahun sebelumnya); 

4. Sidang Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling lambat pada minggu 
ketiga bulan Juli. 
 

(2) Kegiatan Pengajuan dan Penilaian DUPAK selain dimaksud dalam ayat (1) 
di atas dilaksanakan pada bulan April dan Oktober, Pengajuan dan 
Penilaian DUPAK selain 4 (empat) periode tersebut dilaksanakan dengan 
persetujuan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  
 

(3) Apabila pengajuan DUPAK melewati batas waktu sebagaimana diatur pada 
ayat (1) butir a dan butir b, maka DUPAK tersebut akan dinilai pada periode 
berikutnya. 

 
Pasal 12 

 
(1) Widyaiswara berkewajiban menatausahakan seluruh kegiatan yang 

dilakukannya.  
 

(2) Widyaiswara bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh 
kegiatan dan bukti fisik yang diajukan dalam DUPAK. 
 

(3) Apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan dan/atau bukti fisik yang diajukan 
dalam DUPAK diragukan kebenaran dan keabsahannya, maka Widyaiswara 
yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atas indikasi tersebut. 
 

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan, Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada 
ayat 3 di atas terbukti secara sah dengan sengaja merekayasa kegiatan 
dan/atau bukti fisiknya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku.  
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(5) Angka kredit yang berkaitan dengan kecurangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 4 dibatalkan penilaiannya.  
 

(6) Jika pembatalan penilaian angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat 5 mempengaruhi PAK yang telah diterbitkan, maka PAK dimaksud 
beserta keputusan yang terkait dengan penerbitan PAK dimaksud harus 
dibatalkan. 

 
BAB VI 

PENUTUP 
 

Pasal 13 
 

(1) Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini juga 
berlaku dalam penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Diklat Lembaga Penyiaran Publik Radio 
Republik Indonesia sampai dengan pengalihan status PNS LPP RRI selesai 
dilaksanakan.  
 

(2) Dalam hal penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana tersebut 
pada ayat (1), mengacu pada penetapan jenis dan jenjang diklat oleh 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 

 
Pasal 14 

 
(1) Rincian Kegiatan dan Persyaratan Penilaian Kegiatan Widyaiswara 

Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  
 

(2) Apabila Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berhalangan 
tetap maka Rincian Kegiatan dan Persyaratan Penilaian kegiatan 
Widyaiswara Kementerian Keuangan ditetapkan oleh Sekretaris Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Instansi 
Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan. 

 
Pasal 15 

 
Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini 
berlaku, Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 
PER-002/PP/2009 Tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian Angka 
Kredit Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
Departemen Keuangan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 16 
 

Kegiatan yang dinilai sebagaimana diatur dalam Pasal 8 adalah kegiatan yang 
dilaksanakan mulai 1 Januari 2010.  
 
 

Pasal 17 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jenjang diklat akan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
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Pasal 18 

 
Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 2011. 
 

 
 

   

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal     Januari 2011 
 
KEPALA BADAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
 
ttd 

 
 
KAMIL SJOEIB 
NIP 19521217 197510 1 002  

 
    

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Umum, 
 
 
 
 
Marihot Tarigan 
NIP 19690507 199603 1 001 
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1 5 6 7 8

C. 1. a. Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan 

diedarkan secara nasional, sebagai:

1) Penulis 141 20.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

2) Editor 142 5.00 Semua jenjang b.

b. c. b.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2)

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4)
c.

    

c.

b. Non Buku, yang dimuat dalam:

1) Jurnal Ilmiah:

a) Internasional 143 5.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b) Nasional Terakreditasi 144 2.50 Semua jenjang b.

c) Instansi 145 1.00 Semua jenjang

b. c. b.

1) Jurnal Internasional: ISSN, Nomor akreditasi atau keterangan lain yang relevan, 

dan daftar dewan redaksi/reviewer.

c.

2) Jurnal Nasional Terakreditasi: ISSN, Nomor akreditasi LIPI/DIKTI, dan daftar 

dewan redaksi/reviewer.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

3) Jurnal Instansi: ISSN, dan daftar dewan redaksi/reviewer. 2)

3)

4)

d.

142.a Semua jenjang c. e.

NO

UNSUR YANG DINILAI

Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) yang terkait lingkup 

kediklatan dan/atau 

pengembangan spesialisasinya, 

dalam bentuk:

Bukti fisik berupa jurnal ilmiah yang memuat artikel tersebut dan mencantumkan:

Bukti fisik keanggotaan dewan redaktur/editor/reviewer jurnal ilmiah sama dengan 

bukti fisik penulis KTI.

PENGEMBANGA

N PROFESI

SATUAN 

HASILUNSUR/SUB UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN

PADANAN/ 

PERSAMAAN

KODE 

BUTIR KEG.

ANGKA 

KREDIT
PELAKSANA BUKTI FISIK

92 3 4 10

KETERANGAN

12

Buku

KRTERIA PENILAIAN

11

Angka kredit untuk anggota dewan redaktur/editor/reviewer jurnal ilmiah 

sebesar 1,00 untuk masing-masing anggota.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Penilaian KTI dalam bentuk buku didasarkan pada kelengkapan dokumen 

dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Angka kredit untuk buku elektronik (e-book ) sama dengan angka kredit 

buku konvensional (kode butir sesuai peran).

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Penilaian KTI dalam bentuk non buku didasarkan pada kelengkapan 

dokumen dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Maksimal 2 (dua) artikel dalam sekali terbit pada jurnal ilmiah yang sama.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Angka kredit untuk jurnal elektronik (e-journal ) sama dengan angka kredit 

jurnal konvensional (kode butir mengikuti dengan klasifikasi jurnal ilmiah 

yang sesuai).

Artikel

Buku elektronik (E-

book )

Jurnal ilmiah 

elektronik (E-

Journal )

Dewan redaktur/ 

Editor/Reviewer 

Jurnal Ilmiah

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Bukti fisik berupa buku yang memiliki ISBN serta dilengkapi dengan kata 

pengantar/pengesahan tetapi tidak harus dari Pimpinan Unit Diklat.

Untuk e-book  yang dimuat/dijual di website, bukti fisik berupa print-out e-book  yang 

tersusun seperti buku; dan mencantumkan alamat URL atau print-out  halaman 

website tempat pemuatan/penjualan e-book .

Untuk e-book dalam bentuk VCD/DVD yang dijual umum atau disebarluaskan oleh 

organisasi pemerintah/ilmiah, ditambah menyertakan VCD/DVD.

Untuk artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik (e-journal), bukti fisik berupa print-

out  artikel dan mencantumkan alamat URL e-journal, ISSN, edisi/tanggal pemuatan, 

dan daftar dewan redaktur/reviewer.

Surat pernyataan/keterangan dijual pada toko buku umum atau Surat 

pernyataan/keterangan disebarluaskan oleh organisasi pemerintah/ilmiah, kecuali 

untuk e-book yang dimuat/dijual di website

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya
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NO

UNSUR YANG DINILAI
SATUAN 

HASILUNSUR/SUB UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN

PADANAN/ 

PERSAMAAN

KODE 

BUTIR KEG.

ANGKA 

KREDIT
PELAKSANA BUKTI FISIK

92 3 4 10

KETERANGAN

12

KRTERIA PENILAIAN

11

2) Majalah Ilmiah:

a) Terakreditasi 146 3.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b) Tidak Terakreditasi 147 1.50 Semua jenjang b.

b. c. b.

1) Majalah Terakreditasi: ISSN, Nomor akreditasi LIPI/DIKTI, dan daftar dewan 

redaksi/reviewer.

c.

2) Majalah Tidak Terakreditasi: ISSN, dan daftar dewan redaksi/reviewer. 1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3)

4)

d.

142.b Semua jenjang c. e.

147 Semua jenjang d. f.

g.

h.

3) Buku Proceeding:

a) Internasional 148 5.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b) Nasional 149 2.50 Semua jenjang b.

b. c. b.

c.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3)

4)

142.c Semua jenjang c. d.

Bukti fisik keanggotaan dewan redaktur/editor/reviewer majalah ilmiah sama dengan 

bukti fisik penulis KTI.

Apabila buku proceeding  hanya memuat abstrak atau slide show , harus menyertakan 

artikel lengkap yang diajukan.

Dewan redaktur/ 

Editor/Reviewer 

Majalah Ilmiah

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Bukti fisik berupa majalah ilmiah yang memuat artikel tersebut dan mencantumkan:

Bukti fisik keanggotaan komite pakar/editor/reviewer buku proceeding  sama dengan 

bukti fisik penulis KTI.

Artikel

Artikel

Kesesuaian dengan sis tematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Angka kredit untuk anggota komite pakar/editor/reviewer buku proceeding 

sebesar 1,00 untuk masing-masing anggota.

Angka kredit untuk KTI berupa artikel yang dimuat dalam buku bunga 

rampai/kapita selekta sama dengan angka kredit penulis majalah tidak 

terakreditasi.

Angka kredit untuk penghimpun/editor buku bunga rampai/kapita selekta 

sama dengan angka kredit untuk dewan redaktur/editor/ reviewer majalah 

ilmiah (kode butir mengikutii).

Majalah ilmiah 

elektronik

Bukti fisik KTI berupa artikel yang dimuat dalam buku bunga rampai/kapita selekta 

berupa artikel pada buku bunga rampai/kapita selekta, yang mencantumkan ISBN, 

daftar isi dan daftar penghimpun/editor.

Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Kriteria buku/buku elektronik yang berupa bunga rampai/kapita selekta 

mengikuti kriteria buku/buku elektronik dengan ISBN, diterbitkan dan 

diedarkan secara nasional.

Komite pakar/ 

reviewer/editor

Buku bunga 

rampai/kapita 

selekta

Untuk artikel yang dimuat dalam majalah ilmiah elektronik, bukti fisik berupa print-out 

artikel dan mencantumkan alamat URL majalah ilmiah elektronik, ISSN, edisi/tanggal 

pemuatan, dan daftar dewan redaktur/reviewer.

Kesesuaian dengan sis tematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Penilaian KTI dalam bentuk non buku didasarkan pada kelengkapan 

dokumen dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Angka kredit untuk majalah elektronik (e-magazine ) sama dengan angka 

kredit majalah ilmiah konvensional (kode butir mengikuti dengan klasifikasi 

majalah ilmiah yang sesuai).

Maksimal 2 (dua) artikel dalam sekali terbit pada majalah ilmiah yang sama.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Bukti fisik berupa artikel yang dimuat dalam buku proceeding  dan mencantumkan 

minimal cover, daftar isi, daftar komite pakar/reviewer/editor, dan ISSN/ISBN.

Apabila buku proceeding  berbentuk VCD/DVD, harus menyertakan hardcopy  artikel 

lengkap yang diajukan.

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Penilaian KTI dalam bentuk non buku didasarkan pada kelengkapan 

dokumen dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Maksimal 2 (dua) artikel dalam sekali terbit pada buku proceeding  yang 

sama.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Angka kredit untuk anggota dewan redaktur/editor/reviewer majalah ilmiah 

sebesar 1,00 untuk masing-masing anggota.
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NO

UNSUR YANG DINILAI
SATUAN 

HASILUNSUR/SUB UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN

PADANAN/ 

PERSAMAAN

KODE 

BUTIR KEG.

ANGKA 

KREDIT
PELAKSANA BUKTI FISIK

92 3 4 10

KETERANGAN

12

KRTERIA PENILAIAN

11

4) Surat Kabar

a) Nasional 150 3.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b) Lokal 151 1.50 Semua jenjang b.

b. c. b.

d. c.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3)

4)

d.

e.

f.

5) Website/ Situs 152 2.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. b.

d. 1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3)

4)

c.

d.

Penilaian KTI dalam bentuk non buku didasarkan pada kelengkapan 

dokumen dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Bukti fisik berupa print-out artikel yang dimuat dalam website  dan mencantumkan 

alamat URL website, tanggal pemuatan, dan ISSN (khusus untuk website non 

lembaga pemerintah/lembaga pendidikan dan penelitian.

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Artikel yang dimuat pada surat kabar dan sekaligus dimuat pada website 

atau media online ( bukan e-paper)  surat kabar tersebut, penilaian angka 

kreditnya sesuai mana yang lebih dahulu memuat.

Artikel terdiri atas sekurang-kurangnya 1.000 kata.

Artikel

Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Penilaian KTI dalam bentuk non buku didasarkan pada kelengkapan 

dokumen dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Maksimal 2 (dua) artikel dalam sekali terbit pada surat kabar yang sama.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Artikel

Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Artikel yang dimuat pada surat kabar dan sekaligus dimuat pada website 

atau media online ( bukan e-paper)  surat kabar tersebut, penilaian angka 

kreditnya sesuai media mana yang lebih dahulu memuat.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Pemuatan artikel harus pada 

website lembaga 

pemerintah/lembaga pendidikan 

dan penelitian, atau website 

lainnya yang memiliki ISSN 

(media online murni) .

Bukti fisik berupa artikel yang dimuat dalam surat kabar/majalah populer dan 

mencantumkan minimal nama surat kabar/majalah populer, ISSN, dan tanggal 

penerbitan.

Angka kredit untuk majalah populer/semi populer sama dengan angka kredit 

surat kabar(kode butir mengikuti dengan klasifikasi surat kabar yang 

sesuai).

Daftar surat kabar nasional dan lokal akan diatur lebih lanjut dengan surat 

edaran Sekretaris BPPK selaku Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan 

Fungsional Widyaiswara BPPK.

Majalah populer/ 

semi populer

Pemuatan artikel harus pada 

rubrik ilmiah yang sesuai 

dengan tusi Kementerian 

Keuangan dan/atau spesialisasi 

Widyaiswara, dan bukan rubrik 

berita, advetorial, surat 

pembaca, profil dan wawancara.

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI
SATUAN 

HASILUNSUR/SUB UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN

PADANAN/ 

PERSAMAAN

KODE 

BUTIR KEG.

ANGKA 

KREDIT
PELAKSANA BUKTI FISIK

92 3 4 10

KETERANGAN

12

KRTERIA PENILAIAN

11

c. Naskah:

1) disajikan dalam pertemuan Ilmiah 153 3.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. c. b.

c.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

d.

e.

2) 154 2.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. c. b.

d. 1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

c.

d.

3) 155 1.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. c. b.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

didokumentasikan di perpustakaan 

instansi/lembaga

Bukti fisik berupa naskah yang didokumentasikan di perpustakaan.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Sertifikat/surat pernyataan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah dari 

penyelenggara pertemuan ilmiah.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Angka kredit untuk naskah KTI untuk orasi ilmiah sama dengan angka kredit 

naskah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (kode butir mengikutii).

Bukti fisik berupa naskah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Penilaian KTI dalam bentuk naskah didasarkan pada kelengkapan dokumen 

dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Maksimal 2 (dua) artikel dalam sekali penyelenggaraan pertemuan ilmiah.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Naskah terdiri atas sekurang-kurangnya 5.000 kata.

Nomor katalog dan keterangan dari perpustakaan tempat naskah didokumentasikan.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Penilaian KTI dalam bentuk naskah didasarkan pada kelengkapan dokumen 

dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Pembagian angka kredit KTI yang disusun secara tim, sebagai berikut:

Pernyataan seminar atau lembar penilaian dan perbaikan naskah.

Pernyataan seminar atau lembar penilaian dan perbaikan naskah.

Penilaian KTI dalam bentuk naskah didasarkan pada kelengkapan dokumen 

dan persyaratan  yang telah ditetapkan.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Bukti fisik berupa naskah yang diakui instansi.

Kesesuaian dengan sistematika 

penulisan KTI

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Naskah

Naskah

Naskah

diakui oleh instansi yang bersangkutan.

Naskah KTI untuk 

Orasi Ilmiah

KTI yang dimuat dalam media e-library  tidak termasuk dalam KTI dalam 

bentuk Naskah yang Didokumentasikan di Perpustakaan Instansi

KTI yang dimuat dalam media e-library , jika berbentuk buku maka termasuk 

buku elektronik (e-book ), dan jika berbentuk artikel maka termasuk KTI non 

buku yang dimuat pada website /situs.

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Naskah terdiri atas sekurang-kurangnya 2.500 kata.
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4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

c.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila KTI disusun secara tim yang melibatkan penulis non Widyaiswara, 

maka pembagian angka kredit sama dengan KTI yang disusun secara tim 

yang terdiri dari Widyaiswara seluruhnya. 

Naskah terdiri atas sekurang-kurangnya 5.000 kata.
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2. a. Menerjemahkan/menyadur buku yang

terkait lingkup kediklatan dan/atau

pengembangan spesialisasinya, dalam

bentuk:

1) Buku 156 7.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. b.

c.

1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.d. 2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

c.

142.d Semua jenjang e. c.

2) Naskah 157 1.50 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. b.

d. c.

e. 1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

142.e Semua jenjang f. c.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Apabila terjemahan/saduran disusun secara tim yang melibatkan penulis 

non Widyaiswara, maka pembagian angka kredit sama dengan 

terjemahan/saduran yang disusun secara tim yang terdiri dari Widyaiswara 

seluruhnya. 

Buku

Penilaian terjemahan/saduran didasarkan pada kelengkapan dokumen dan 

persyaratan  yang telah ditetapkan.Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan Pembagian angka kredit terjemahan/saduran yang disusun secara tim, 

sebagai berikut:Memenuhi unsur-unsur yang 

dinilai dari hasil terjemahan/ 

saduran, dari segi tata bahasa, 

kemanfaatan, dan ketepatan 

makna.

Bukti fisik berupa buku hasil terjemahan/saduran yang dipublikasikan dan memiliki 

ISBN dilengkapi dengan kata pengantar/pengesahan dari Pimpinan Unit Diklat.

Bukti fisik berupa naskah hasil terjemahan/saduran.

Laporan hasil review/penilaian dari penilai dan perbaikannya.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya
Naskah

Penilaian terjemahan/saduran didasarkan pada kelengkapan dokumen dan 

persyaratan  yang telah ditetapkan.

Pembagian angka kredit terjemahan/saduran yang disusun secara tim, 

sebagai berikut:

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Penerjemahan/penyaduran buku 

dan bahan ilmiah lainnya selain 

buku yang terkait lingkup 

kediklatan dan/atau 

pengembangan spesialisasinya

Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan

Memenuhi unsur-unsur yang 

dinilai dari hasil terjemahan/ 

saduran, dari segi tata bahasa, 

kemanfaatan, dan ketepatan 

makna.

Fotokopi buku asli yang diterjemahkan/disadur.

Surat ijin/persetujuan untuk menerjemahkan dari pemegang hak cipta buku yang 

diterjemahkan.

Fotokopi buku asli yang diterjemahkan/disadur.

Apabila terjemahan/saduran disusun secara tim yang melibatkan penulis 

non Widyaiswara, maka pembagian angka kredit sama dengan 

terjemahan/saduran yang disusun secara tim yang terdiri dari Widyaiswara 

seluruhnya. 

Angka kredit untuk reviewer/penilai terjemahan/saduran sebesar 25% dari 

angka kredit untuk penerjemah/penyadur.

Editor buku hasil 

terjemahan

Bukti fisik untuk reviewer/penilai terjemahan/saduran ditambah dengan Surat Tugas 

dari Pimpinan Unit Diklat/UPT di Instansinya.

Angka kredit untuk editor buku hasil terjemahan/saduran sebesar 25% dari 

angka kredit untuk penerjemah/penyadur.

Reviewer/Penilai 

terjemahan/ 

saduran

Bukti fisik untuk reviewer/penilai terjemahan/saduran ditambah dengan Surat Tugas 

dari Pimpinan Unit Diklat/UPT di Instansinya.

Surat ijin/persetujuan untuk menerjemahkan dari pemegang hak cipta bahan yang 

diterjemahkan.
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b. 158 1.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen a.

b.

b.

c. b.

d. c.

e. 1) Penulis 2 (dua) orang: 60% untuk penulis utama, 40% untuk penulis 

pembantu.

2) Penulis 3 (tiga) orang: 50% untuk penulis utama, masing-masing 25% 

untuk penulis pembantu.

3) Penulis 4 (empat) orang: 40% untuk penulis utama, masing-masing 

20% untuk penulis pembantu.

4) Penulis lebih dari 4 (empat) orang: angka kredit dibagi rata ke semua 

penulis.

142.f Semua jenjang f. c.

3.

a. Produk Perundang-undangan 159 3.00 Semua jenjang a. Kelengkapan dokumen

b. Panduan Kediklatan 160 1.50 Semua jenjang

b.

c.

4. 161 5.00 a. Surat tugas dari Pimpinan unit diklat Kelengkapan Dokumen

b. Fotocopy berita acara telah melaksanakan Orasi Ilmiah

c.

d. Naskah sinopsis Orasi Ilmiah

NaskahMenerjemahkan/menyadur bahan selain 

buku yang terkait lingkup kediklatan 

dan/atau pengembangan spesialisasinya, 

dalam bentuk naskah

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya

Pembuatan peraturan/ panduan 

dalam lingkup kediklatan atau tusi 

Kementerian Keuangan

Membuat peraturan/panduan dalam lingkup 

kediklatan atau tusi Kementerian Keuangan, 

dalama bentuk:

Berita Acara 

dan 

SinopsisSurat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berupa orasi 

ilmiah

Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai 

spealisasinya

Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai 

spesialisasinya

Widyaiswara Madya

Fotokopi bahan selain buku asli yang diterjemahkan/disadur.

Peraturan/ 

Panduan

Surat Keputusan sebagai tim penyusun Produk Perundangan-Undangan/Panduan 

Kediklatan sesuai dengan tusi Kementerian Keuangan.

Surat pernyataan telah melaksanakan  kegiatan pengembangan profesi dari Pimpinan 

Unit Diklat/UPT di Instansinya.

Bukti fisik berupa Produk Perundangan-Undangan/Panduan Kediklatan sesuai 

dengan tusi Kementerian Keuangan.

Reviewer/Penilai 

terjemahan/ 

saduran

Bukti fisik untuk reviewer/penilai terjemahan/saduran ditambah dengan Surat Tugas 

dari Pimpinan Unit Diklat/UPT di Instansinya.

Apabila terjemahan/saduran disusun secara tim yang melibatkan penulis 

non Widyaiswara, maka pembagian angka kredit sama dengan 

terjemahan/saduran yang disusun secara tim yang terdiri dari Widyaiswara 

seluruhnya. 

Angka kredit untuk reviewer/penilai terjemahan/saduran sebesar 25% dari 

angka kredit untuk penerjemah/penyadur.

Surat ijin/persetujuan untuk menerjemahkan dari pemegang hak cipta bahan yang 

diterjemahkan.

Apabila tidak ada keterangan tentang penulis utama, maka penulis utama 

dianggap berada pada urutan pertama.

Bukti fisik berupa naskah hasil terjemahan/saduran.

Laporan hasil review/penilaian dari penilai dan perbaikannya.

Penilaian terjemahan/saduran didasarkan pada kelengkapan dokumen dan 

persyaratan  yang telah ditetapkan.Kesesuaian substansi KTI  

dengan tusi Kementerian 

Keuangan Pembagian angka kredit terjemahan/saduran yang disusun secara tim, 

sebagai berikut:
Memenuhi unsur-unsur yang 

dinilai dari hasil terjemahan/ 

saduran, dari segi tata bahasa, 

kemanfaatan, dan ketepatan 

makna.
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II A. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:

a. Narasumber/pembahas/penyaji/ketua panitia 162 2.00 Semua jenjang a. Surat tugas dari Pimpinan Unit Diklat/UPT a. Kelengkapan dokumen

b. Moderator/peserta/anggota panitia 163 1.00 Semua jenjang b. b. Kategori peran serta

    

B. Keanggotaan dalam Mengikuti keanggotaan organisasi profesi,

Organisasi Profesi sebagai:

a. Pengurus 164 1.00 Semua jenjang a. a. Kelengkapan dokumen

b. Anggota 165 0.75 Semua jenjang b. Surat Keputusan dari organisasi profesi terkait per tahun b. Peran dalam keanggotaan

    profesi

C. Keanggotaan dalam Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan 166 0.04 Widyaiswara Madya a. Surat keputusan/penugasan keanggotaan Kelengkapan Dokumen a.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara 0.04 Widyaiswara Utama      tim penilai

Fungsional b. Surat keterangan/pernyataan sebagai b.

Widyaiswara     anggota tim penilai dari Pimpinan Unit Diklat/

     UPT di Instansinya

D. Pembimbingan Membimbing kepada Widyaiswara 167 0.25 Widyaiswara Utama a. Surat tugas dari Pimpinan Unit Diklat/UPT Kelengkapan Dokumen

kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya 0.25 Widyaiswara Madya b.

jenjang dibawahnya 0.25 Widyaiswara Muda

c.

E. Perolehan Gelar Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak

Kesarjanaan yang sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari

tidak sesuai satu kali pada jenjang pendidikan yang

spesialisasinya sama, pada program:

a. Doktor (S3) 168 15.00 Semua jenjang a. Surat tugas/izin belajar dari pejabat berwenang Kelengkapan Dokumen Perolehan angka kredit diberikan berdasarkan

b. Pasca Sarjana (S2) 169 10.00 Semua jenjang b. Foto copy ijazah yang disahkan oleh Kelengkapan Dokumen kelengkapan dokumen dan besarnya angka 

c. Sarjana (S1) 170 5.00 Semua jenjang (1) Direktorat Perguruan Tinggi bagi lulusan luar negeri Kelengkapan Dokumen kredit yang telah ditentukan

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi setempat  bagi lulusan dalam negeri

(3)

         

Perolehan gelar profesi lainnya Memperoleh Gelar Profesi lainnya 170.a 3.00 Semua jenjang a. Fotocopy Perolehan Sebutan Profesi dari Organisasi Profesi Sertifikat Kelengkapan Dokumen

b. Surat tugas/izin untuk mengikuti pendidikan profesi/Ujian Sertifikasi Frofesi dari 

    pejabat berwenang

F. Perolehan Piagam a. Memperoleh penghargaan Satya

Kehormatan/Tanda Lencana Karya Satya, lamanya:

Jasa 1) 30 (tiga puluh) tahun 171 3.00 Semua jenjang a. Kelengkapan dokumen

2) 20 (dua puluh) tahun 172 2.00 Semua jenjang Kelengkapan dokumen

3) 10 (sepuluh) tahun 173 1.00 Semua jenjang Kelengkapan dokumen

b. Memperoleh penghargaan lainnya dari 174 1.00 Semua jenjang Kelengkapan dokumen

pemerintah

c. Memperoleh gelar kehormatan akademis 175 10.00 Semua jenjang Kelengkapan dokumen

Laporan

Besarnya perolehan angka kredit didasarkan pada jumlah DUPAK yang 

dinilai dalam satu periode penilaian.

Perolehan angka kredit adalah sama untuk semua jenjang jabatan 

Widyaiswara

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta   bagi lulusan perguruan tinggi swasta yang 

berstatus terdaftar

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Diklat dari Pimpinan Unit Diklat/ 

UPT di Instansinya

Laporan kegiatan membimbing Widyaiswara jenjang di bawahnya yang disahkan oleh 

Pimpinan Unit Diklat/UPT

Piagam

Piagam

PENUNJANG 

TUGAS 

WIDYAISWARA

Ijazah

Ijazah

Ijazah

Piagam

Piagam

Surat Keputusan tentang keanggotaan dalam organisasi profesi (kartu anggota)

Setiap Kali

Setiap Kali

Setiap Tahun

Setiap Tahun

DUPAK

Peran Serta dalam 

seminar/lokakarya dalam rangka 

pengembangan wawasan 

kompetensi Widyaiswara
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Diklat dari Pimpinan Unit Diklat/ 

UPT di Instansinya atau Sertifikat  mengikuti  kegiatan seminar/lokakarya dengan 

mencantumkan jenis peran atau kedudukan

Gelar

Fotokopi piagam Satya Lencana Karya Satya/penghargaan dari pemerintah 

lainnya/ijazah gelar kehormatan akademis yang telah dilegalisir
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