Teknis Kegiatan
12 Agustus 2014
: Lokakarya
13 -25 Agustus 2014 :Pendampingan oleh
mentor berpengalaman
26 Agustus 2014
: Penyerahan hasil akhir
karya ilmiah pasca
lokakarya dan
pendampingan
Pendaftaran:
Pendaftaran peserta dapat dilakukan dengan
menyerahkan formulir pendaftaran yang ada
di leaflet ini dengan menyertakan bukti
pembayaran kontribusi peserta ke sekretariat
panitia lokakarya.
Kontribusi peserta dapat dibayar melalui
bank BTN Cabang Yogyakarta Rekening
No. 00005-01-30-000 144-3 (a.n. Bendahara
Penerima UNY).
Bukti pembayaran harap segera
dikonfirmasikan ke panitia dengan
memberitahukan nomer bukti transfer biaya
kontribusi melalui: email lppmp@uny.ac.id
atau sms ke Nomor di bawah ini:
08121598723 (Mardiasih)

Informasi:
Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat
menghubungi panitia melalui:
Ÿ Sekretariat Lokakarya Penulisan Artikel
Ilmiah bagi Guru SMA
LPPMP, Universitas Negeri Yogyakarta
Telp./Fax (0274) 550838/550852
Fax. (0274) 548201
Email: lppmp@uny.ac.id
Contact Person:
Mardiasih
(Hp. 08121598723)

Strategi Pencapaian
Karya IlmiahYang Berterima
dalam Angka Kredit Guru

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (LPPMP)

http://www.lppmp.uny.ac.id

Latar belakang:
Guru professional dituntut untuk memiliki

Bentuk Kegiatan
Lokakrya berbasis pendampingan/mentoring

ilmiah guru dianggap telah memiliki
kemampuan dalam menulis sesuai tata
kaidah penulisan ilmiah. Karya ilmiah guru
dapat digunakan sebagai salah satu

Tujuan:
þ Meningkatkan kemampuan guru dalam
menulis karya ilmiah populer
þ Meningkatkan kualitas karya ilmiah guru
yang berterima untuk penilaian dalam
angka kredit

komponen dalam angka kredit guru. Angka
kredit tersebut merupakan salah satu unsur
dalam kenaikan pangkat guru. Bahkan guru
yang akan naik pangkat ke golongan IV
disyaratkan harus memiliki karya ilmiah.
Padahal masih banyak guru yang belum

menyelenggarakan lokakarya penulisan
artikel ilmiah populer dengan mengambil
tema “Strategi Pencapaiann Karya Ilmiah
yang Berterima dalam Angka Kredit Guru”,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan guru dalam menulis karya
ilmiah.

30-000 144-3 (a.n. Bendahara Penerima UNY)

Fasilitas:

tulis, Snack dan Makan siang, Mentor
berpengalaman

Waktu dan Tempat Pelaksanaan:
Lokakarya “Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru

ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut
peran kongkrit salah satunya adalah dengan

Cabang Yogyakarta Rekening No. 00005-01-

Makalah, Sertifikat kegiatan pola 54 jam, Alat
Narasumber:
þ Pakar dari LPMP Kalasan
þ Prof. Dr. Suwarna,
M.Pd. (LPPMP
Universitas Negeri Yogyakarta)
þ Drs. Sumaryadi, M.Pd. (LPPMP
Universitas Negeri Yogyakarta)

memiliki keterampilan dalam menulis karya
maka LPPMP UNY berusaha mengambil

Biaya pendaftaran Rp 100.000,00 per peserta
yang dapat dibayarkan melalui bank BTN

karya ilmiah dalam meningkatkan
profesionalismenya. Dengan memiliki karya

Kontribusi Peserta:

Peserta:
Ÿ Peserta workshop adalah guru SMA yang
berasal dari berbagai bidang studi dengan
syarat sebagai berikut:
Ÿ Belum pernah ikut pelatihan yang sama di
LPPMP UNY
Ÿ Minimal peserta telah mendapatkan
masalah atau judul karya
Ÿ Diutamakan yang telah memiliki draft
artikel
NB: naskah-naskah yang memenuhi syarat
akan diterbitkan di majalah ilmiah popular
WUNY

SMA” akan dilaksanakan pada:

Ÿ Hari- tanggal

: Rabu, 12 Agustus 2014

Ÿ Pukul

: 07.30 WIB s/d selesai

Ÿ Tempat

: LPPMP UNY, Lantai 2 Ruang

210 Kampus Karangmalang, Gang Guru,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

