
PENULISPENULISANAN LLAAPOPORRAN PORTOFOLIOAN PORTOFOLIO
CIPTA KARYA SENI CIPTA KARYA SENI 

MMONUMENTAL/PERTUNJUKANONUMENTAL/PERTUNJUKAN
DADANN CACARRA A PENIPENILLAAIIANANNNYAYA



KARYAKARYA SSEENNII MMOONNUUMMEENNTTAALL

KKarya seni yang bersifatarya seni yang bersifat::
(a)(a) permanenpermanen
(b)(b) meningkatkan wibawa penciptanya atau meningkatkan wibawa penciptanya atau 

lingkungannyalingkungannya
(c) (c) dipamerkandipamerkan, , dipublikasikan, atau didipublikasikan, atau di--

pentaskan minimal di tingkat kabupapentaskan minimal di tingkat kabupa--
ten/kota, danten/kota, danten/kota, danten/kota, dan

(d)(d) diakui oleh masyarakat dan pakar seni.diakui oleh masyarakat dan pakar seni.

Karya perorangan atau kolektifKarya perorangan atau kolektif berupaberupa::
(a)  (a)  seni seni sastrasastra
(b)  (b)  seni seni pertunjukanpertunjukan
(c)  (c)  seni seni rupa dan kriyarupa dan kriya
(d)  (d)  seni seni desaindesain, , dan sebagainyadan sebagainya



BENTUK FISIK JENIS KARYA SENI BENTUK FISIK JENIS KARYA SENI 
UNTUK DINILAIKANUNTUK DINILAIKAN

DapDapatat dikirimkandikirimkan
((11)  karya sastra:)  karya sastra:

buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, 
naskah dramanaskah drama yang yang telah diterbitkantelah diterbitkan

((22)  karya desain:)  karya desain:((22)  karya desain:)  karya desain:
brosur, sampul buku, dll.brosur, sampul buku, dll. yang yang telah diterbitkantelah diterbitkan

TTidak dapatidak dapat dikirimkandikirimkan
((11)  seni rupa)  seni rupa (lukis, patung, pahat/ukir, dll.)(lukis, patung, pahat/ukir, dll.)
((22)  seni kriya)  seni kriya (keramik, kerajinan tangan, dll)(keramik, kerajinan tangan, dll)
((33)  seni desain)  seni desain (billboard, busana, dll.)(billboard, busana, dll.)
((44)  seni pertunjukan)  seni pertunjukan (musik, tari, teater, dll.)(musik, tari, teater, dll.)



KARYA SENI DENGAN KEHADIRAN BENTUK FISIK (1)KARYA SENI DENGAN KEHADIRAN BENTUK FISIK (1)

Seni sastraSeni sastra
bentuk karya seni yang menggunakan bentuk karya seni yang menggunakan 
bahasa sebagai media ekspresi.bahasa sebagai media ekspresi.
Jenis karya sastraJenis karya sastra ::
novel, naskah drama, sekenario filmnovel, naskah drama, sekenario film,,
kumkum--pulan puisi, dan kumpulan pulan puisi, dan kumpulan 
cerpen,dll. cerpen,dll. 



Bukti fisik:Bukti fisik:
�� Buku asli yang diedarkan secara nasional dan Buku asli yang diedarkan secara nasional dan 

berber--ISBN atau fotokpinya yang disahkan kepala ISBN atau fotokpinya yang disahkan kepala 
sekolah.sekolah.

�� Setiap buku berupa Setiap buku berupa satu novelsatu novel atau atau satu naskah satu naskah 
dramadrama atau atau satu skenario film/sinetronsatu skenario film/sinetron, , 
sedangkan setiap buku kumpulan terdiri sedangkan setiap buku kumpulan terdiri minimal minimal 
10 naskah cerpen10 naskah cerpen atau atau minimal 20 puisiminimal 20 puisi..10 naskah cerpen10 naskah cerpen atau atau minimal 20 puisiminimal 20 puisi..

�� Setiap Setiap kliping aslikliping asli minimal minimal 10 cerpen10 cerpen atau atau 20 20 
puisipuisi yang dimuat dalam yang dimuat dalam media massa media massa 
nasional/daerah bernasional/daerah ber--ISSNISSN yang disahkan oleh yang disahkan oleh 
kepala sekolah.kepala sekolah.

�� Setiap naskah utuh dari cerita bersambung yg Setiap naskah utuh dari cerita bersambung yg 
dimuat dalam media massa nasional/daerah berdimuat dalam media massa nasional/daerah ber--
ISSN.ISSN.



Jenis karya seni lain yang dianggap setara/sejenis Jenis karya seni lain yang dianggap setara/sejenis 
dengan karya sastradengan karya sastra

�� Setiap naskah/repertoar/aransemen atau Setiap naskah/repertoar/aransemen atau 
hasil rekaman (kaset, cd, vcd) musik/laguhasil rekaman (kaset, cd, vcd) musik/lagu
�� Setiap hasil rekaman minimal Setiap hasil rekaman minimal 55

lagu/aransemen yang berbedalagu/aransemen yang berbedalagu/aransemen yang berbedalagu/aransemen yang berbeda
�� Diedarkan dan diakui oleh masyarakat Diedarkan dan diakui oleh masyarakat 

dan organisasi profesi minimal tingkat dan organisasi profesi minimal tingkat 
kabupaten/ kota. kabupaten/ kota. 

�� Buku kumpulan lagu ciptaan sendiri Buku kumpulan lagu ciptaan sendiri 
(minimal (minimal 1010 lagu) yang diterbitkan dan lagu) yang diterbitkan dan 
berber--ISBN.ISBN.



�� Karya seni desain grafisKarya seni desain grafis (pamflet, (pamflet, 
poster, brosur)poster, brosur)
�� Minimal 20 karya yang berbeda yang Minimal 20 karya yang berbeda yang 

dicetakdicetak
�� Diedarkan secara luas dan diakui Diedarkan secara luas dan diakui 

oleh masyarakat dan organisasi oleh masyarakat dan organisasi 
�� Diedarkan secara luas dan diakui Diedarkan secara luas dan diakui 

oleh masyarakat dan organisasi oleh masyarakat dan organisasi 
profesi minimal di tingkat profesi minimal di tingkat 
kabupaten/kotakabupaten/kota



KARYA SENI TANPA KEHADIRAN BENTUK FISIKKARYA SENI TANPA KEHADIRAN BENTUK FISIK

SSENI RUPAENI RUPA = = bentubentukk karya seni yang mengkarya seni yang meng--
gunakan warna atau benda sebagai media gunakan warna atau benda sebagai media 
ekspresinyaekspresinya..

Jenis karya seni rupa:Jenis karya seni rupa:

–– seni rupa:seni rupa: seni lukisseni lukis–– seni rupa:seni rupa: seni lukisseni lukis

–– seni kriya:seni kriya: kriya kayu, kriya logam, kriya kriya kayu, kriya logam, kriya 
kulit, kriya tekstil, dan kriya logam.kulit, kriya tekstil, dan kriya logam.

–– seni desain:seni desain: desain grafis, billboard, iklan desain grafis, billboard, iklan 
papan lebar, seni lanskap (eksterior), seni papan lebar, seni lanskap (eksterior), seni 
interior, seni arsitektur, dll.interior, seni arsitektur, dll.

–– seni fotografiseni fotografi



�� Bukti fisikBukti fisik pengganti:pengganti:

�� Naskah Portofolio proses penciptaan Naskah Portofolio proses penciptaan 
karya ybs.karya ybs. Dengan kerangka sbb.Dengan kerangka sbb.

••Bagian awal:Bagian awal: jenis karya seni, judul jenis karya seni, judul 
karya seni, nama pencipta, dan karya seni, nama pencipta, dan 
waktu penciptaan. waktu penciptaan. waktu penciptaan. waktu penciptaan. 

••Bagian isi:Bagian isi: perencanaan penciptaan, perencanaan penciptaan, 
proses penciptaan/kreatif, dan hasil.proses penciptaan/kreatif, dan hasil.

••Bagian akhir/pendukung:Bagian akhir/pendukung: lampiran lampiran 
dan kelengkapan lain yang relevan dan kelengkapan lain yang relevan 
dan diperlukan.dan diperlukan.



SENI PERTUNJUKANSENI PERTUNJUKAN = = bentuk karya seni bentuk karya seni 
yang menggunakan gerak, lagu, dan/atau yang menggunakan gerak, lagu, dan/atau 
irama sebagai media ekspresinya.irama sebagai media ekspresinya.

Jenis seni pertunjukan:Jenis seni pertunjukan:

teater, tari, balet, opera, teater, tari, balet, opera, film, film, teater, tari, balet, opera, teater, tari, balet, opera, film, film, 
konser/konser/ ensambel musik,ensambel musik, dll.dll.



Bukti fisik:Bukti fisik:
�� Naskah Portofolio proses penciptaan karya ybs.Naskah Portofolio proses penciptaan karya ybs.

Dengan kerangka sbb.Dengan kerangka sbb.

•• Bagian awal:Bagian awal: jenis karya seni, judul karya jenis karya seni, judul karya 
seni, nama pencipta, dan waktu penciptaan. seni, nama pencipta, dan waktu penciptaan. 

•• Bagian isi:Bagian isi: perencanaan penciptaan, proses perencanaan penciptaan, proses •• Bagian isi:Bagian isi: perencanaan penciptaan, proses perencanaan penciptaan, proses 
penciptaan/kreatif, dan hasil.penciptaan/kreatif, dan hasil.

•• Bagian akhir/pendukung:Bagian akhir/pendukung: lampiran dan lampiran dan 
kelengkapan lain yang relevan dan dianggap kelengkapan lain yang relevan dan dianggap 
perlu.perlu.



KKARYA SENI ARYA SENI yang lainyang lain

�� Menyesuaikan dengan Menyesuaikan dengan 
persyaratan seni yang persyaratan seni yang 
terdekat/sejenisterdekat/sejenis



Seni kontemporerSeni kontemporer

seni cahaya…seni cahaya…seni cahaya…seni cahaya…



Karya seni Karya seni pertunjukanpertunjukan



Karya seni pemenang lomba Karya seni pemenang lomba minimal minimal tingkat tingkat 
kabupaten/kota,kabupaten/kota, sertifikat atau surat sertifikat atau surat 

CATATANCATATAN

kabupaten/kota,kabupaten/kota, sertifikat atau surat sertifikat atau surat 
penghargaan dianggap sebagai pengakuan penghargaan dianggap sebagai pengakuan 
pakar dan masyarakat.pakar dan masyarakat.

Hasil penciptaan dan pameran/pementasan Hasil penciptaan dan pameran/pementasan 
seni yang samaseni yang sama hanya dapat digunakan untuk hanya dapat digunakan untuk 
satu kali penilaiansatu kali penilaian angka kredit.angka kredit.



NASKAH LAPORAN/NARASI PENGGANTI BUKTI FISIKNASKAH LAPORAN/NARASI PENGGANTI BUKTI FISIK

Kelengkapan Laporan/Narasi Cipta Karya Seni:Kelengkapan Laporan/Narasi Cipta Karya Seni:

1.1. Foto(Foto(--foto) karya seni atau kegiatan foto) karya seni atau kegiatan kesekese niannian. . 

2.2. Publikasi/brosur pameran/pertunjukanPublikasi/brosur pameran/pertunjukan..
3.3. Deskripsi/narasi  proses penciptaan, kegiatanDeskripsi/narasi  proses penciptaan, kegiatan, , 

pameran/pameran/ pertunjukanpertunjukan..
4.4. Pengakuan masyarakat, dapat berupa:Pengakuan masyarakat, dapat berupa:4.4. Pengakuan masyarakat, dapat berupa:Pengakuan masyarakat, dapat berupa:

a.a. Kliping berita, resensi, atau opini dlm surat Kliping berita, resensi, atau opini dlm surat 
kabar/kabar/ majalah. majalah. 

b.b. SSurat penghargaan dari panitia urat penghargaan dari panitia 
pertunjukan/pameran.pertunjukan/pameran.

c.c. SSurat penghargaan pemenang lombaurat penghargaan pemenang lomba..
d.d. PPengakuan organisasi profesi/pejabat dinas engakuan organisasi profesi/pejabat dinas 

penpendidikan tingkat kabupatendidikan tingkat kabupaten//kota. kota. 
5.5. Pengesahan oleh kepala sekolah.Pengesahan oleh kepala sekolah.



..
MATERI MATERI LAPORAN/NARASI LAPORAN/NARASI CIPTACIPTA KARYAKARYA

SENI MONUMENTAL/PERTUNJUKANSENI MONUMENTAL/PERTUNJUKAN

1.1. SAMPUL DEPANSAMPUL DEPAN: Logo sekolah, Judul karya seni : Logo sekolah, Judul karya seni 
yang diajukan, Nama pencipta, NIP, Nama yang diajukan, Nama pencipta, NIP, Nama 
sekolah.sekolah.

2.2. IDENTITAS PENCIPTA YANG DISAHKAN OLEH IDENTITAS PENCIPTA YANG DISAHKAN OLEH 
KEPALA SEKOLAHKEPALA SEKOLAHKEPALA SEKOLAHKEPALA SEKOLAH

(Nama lengkap dengan gelar, Jenis kelamin, NIP, (Nama lengkap dengan gelar, Jenis kelamin, NIP, 
Tempat & tgl. lahir, Pangkat/golongan, Jabatan Tempat & tgl. lahir, Pangkat/golongan, Jabatan 
struktural/fungsional, Institusi/unit kerja, Alamat struktural/fungsional, Institusi/unit kerja, Alamat 
unit kerja/rumah, dll.) unit kerja/rumah, dll.) 



3.3. KATA PENGANTAR PENCIPTAKATA PENGANTAR PENCIPTA

4.4. DAFTAR ISIDAFTAR ISI

5.5. FOTOFOTO--FOTO DAN/ATAU REKAMAN FOTO DAN/ATAU REKAMAN 
AUDITIF/AUDIOVISUALAUDITIF/AUDIOVISUAL

6.6. TEKS NARASI/DESKRIPSI PROSES PENCIPTAAN KARYA TEKS NARASI/DESKRIPSI PROSES PENCIPTAAN KARYA 
SENI YANG DIAJUKANSENI YANG DIAJUKAN ((Minimal 1 halaman)Minimal 1 halaman)

7.7. BROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKANBROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKAN

8.8. BUKTI PENGAKUAN MASYARABUKTI PENGAKUAN MASYARAKAKAT:T: (Boleh salah satu)(Boleh salah satu)8.8. BUKTI PENGAKUAN MASYARABUKTI PENGAKUAN MASYARAKAKAT:T: (Boleh salah satu)(Boleh salah satu)

•• Kliping berita, resensi, atau opini dari media Kliping berita, resensi, atau opini dari media 
massa yang memuatnyamassa yang memuatnya..

•• Surat penghargaan dari panitia penyelenggara Surat penghargaan dari panitia penyelenggara 
pameran/pementasan.pameran/pementasan.

•• Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. 



9.9. BROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKANBROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKAN

•• Surat pengakuan dari organisasi profesi Surat pengakuan dari organisasi profesi 
kesenian dan/atau pejabat Dinas Pendidikan kesenian dan/atau pejabat Dinas Pendidikan 
Kota/Kabupaten.Kota/Kabupaten.

10.10. PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KEASPERNYATAAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KEAS--
LIAN KARYA SENI CIPTAAN GURU DAN BELUM LIAN KARYA SENI CIPTAAN GURU DAN BELUM 
PERNAH DIAJUKAN UNTUK ANGKA KREDIT SEBPERNAH DIAJUKAN UNTUK ANGKA KREDIT SEBEE--PERNAH DIAJUKAN UNTUK ANGKA KREDIT SEBPERNAH DIAJUKAN UNTUK ANGKA KREDIT SEBEE--
LUMNYALUMNYA

11.11. BIODATA PENCIPTABIODATA PENCIPTA

12.12. LAINLAIN--LAIN YANG DIANGGAP PERLULAIN YANG DIANGGAP PERLU



CatatanCatatan (1)(1)

Berkas LaporanBerkas Laporan PortofolioPortofolio Cipta Karya Cipta Karya 
Seni Monumental/Pertunjukan Seni Monumental/Pertunjukan dibuat dibuat 
sebagai pengganti benda karya senisebagai pengganti benda karya seni yang yang 
tidak memungkinkan untuk ditampilkan tidak memungkinkan untuk ditampilkan 
pada saat penilaian.pada saat penilaian.pada saat penilaian.pada saat penilaian.

Laporan diketik pada kertas HVS 80 Laporan diketik pada kertas HVS 80 
gram ukuran Agram ukuran A--4/kuarto dengan jarak 4/kuarto dengan jarak 
1,5 spasi dan dijilid dng sampul warna 1,5 spasi dan dijilid dng sampul warna 
biru lautbiru laut



CatatanCatatan (2)(2)

Naskah laporan/narasi tidak diperlukan untuk Naskah laporan/narasi tidak diperlukan untuk 
karya seni cetak (buku sastra, buku musik, karya seni cetak (buku sastra, buku musik, 
desain) dan seni rekaman dalam kaset/cd/vcd desain) dan seni rekaman dalam kaset/cd/vcd 
(musik, film, teater, animasi, dan lain(musik, film, teater, animasi, dan lain--lain) lain) 
karena bukti fisiknya dapat ditampilkan/dikarena bukti fisiknya dapat ditampilkan/di--
kirimkan langsung kepada Tim Penilai Angka kirimkan langsung kepada Tim Penilai Angka 
Kredit disertasi surat pengantar Kepala Kredit disertasi surat pengantar Kepala 
Sekolah.Sekolah.
Kredit disertasi surat pengantar Kepala Kredit disertasi surat pengantar Kepala 
Sekolah.Sekolah.

Naskah laporan/narasi tidak diperlukan untuk Naskah laporan/narasi tidak diperlukan untuk 
karya seni yg memperoleh penghargaan karena karya seni yg memperoleh penghargaan karena 
memenangkan lombmemenangkan lomba. a. Fotokopi surat pengharFotokopi surat penghar--
gaan yang telah disahkan oleh kepala sekolah gaan yang telah disahkan oleh kepala sekolah 
dapat dikirimkan dilampiri foto karya seni ybs. dapat dikirimkan dilampiri foto karya seni ybs. 
disertai teks narasi/deskripsi proses penciptadisertai teks narasi/deskripsi proses pencipta--
annya minimal 1 halaman.annya minimal 1 halaman.



LAMPIRAN 2LAMPIRAN 2
Contoh Sampul DepanContoh Sampul Depan

………….. (JUDUL) …………..………….. (JUDUL) …………..

Naskah Laporan PortofolioNaskah Laporan Portofolio
Penciptaan Karya Seni Monumental/PertunjukanPenciptaan Karya Seni Monumental/Pertunjukan

diajukan untuk Usulan Penilaian Angka Kredit diajukan untuk Usulan Penilaian Angka Kredit 
Jabatan Fungsional GuruJabatan Fungsional Guru

LOGO LOGO 
SEKOLAHSEKOLAH//

PEMDAPEMDAPEMDAPEMDA

….(Nama lengkap, dengan gelar)…..….(Nama lengkap, dengan gelar)…..
NIP ………………NIP ………………

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …..PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …..
SEKOLAH …..SEKOLAH …..........................................................

KOTA ….KOTA …...
BULAN DAN TAHUNBULAN DAN TAHUN



LAMPIRAN 3LAMPIRAN 3: : Contoh Identitas PenciptaContoh Identitas Pencipta

IDENTITAS PENCIPTAIDENTITAS PENCIPTA

11. . a. Judul Karya Senia. Judul Karya Seni : ……………………………………………: ……………………………………………11
b. Jenis Karya Senib. Jenis Karya Seni : …: …………………………………………………………………………………..22
c. Kategoric. Kategori : Perorangan/Kolektif: Perorangan/Kolektif 33

2,  2,  Pencipta UtamaPencipta Utama ::
a. a. Nama lengkapNama lengkap : : ………….………….………………………………………………………………
b. b. Jenis KelaminJenis Kelamin : ………………………………………….: ………………………………………….
c. c. Tempat, Tgl. LahirTempat, Tgl. Lahir : ……………………………………: …………………………………………..……..
d. d. Pangkat/Gol./NIPPangkat/Gol./NIP : …: …………………………………………………………………………………
e. e. Jabatan Jabatan :: ………………………………………….………………………………………….
f. f. Unit KerjaUnit Kerja : ………………………………………….: ………………………………………….

g. g. Alamat Unit KerjaAlamat Unit Kerja : : ....………………………………………………………………………………….….
h.  h.  Alamat RumahAlamat Rumah : : ....……………………………………….……………………………………….

3. 3. Jumlah Tim PenciptaJumlah Tim Pencipta : …..orang: …..orang3. 3. Jumlah Tim PenciptaJumlah Tim Pencipta : …..orang: …..orang
a.  a.  Nama Anggota INama Anggota I : …: …....…………………………………………………………………………..
b.  b.  Nama Anggota IINama Anggota II : ……………………………………: ………………………………………………
c.  c.  dst.dst. :: ………………………………………………………………………………....

4.  4.  Lokasi penciptaanLokasi penciptaan : …………………………………………: …………………………………………
4.  4.  Waktu penciptaanWaktu penciptaan : …..hari  (…….. s.d. ……… ): …..hari  (…….. s.d. ……… )

…………., ………………200…………., ………………20066
Mengetahui/Mengesahkan:Mengetahui/Mengesahkan: Pencipta Utama,Pencipta Utama,
Kepala Sekolah ……Kepala Sekolah ……

(Nama lengkap, dengan gelar)(Nama lengkap, dengan gelar) (Nama lengkap, dengan g elar)(Nama lengkap, dengan gelar)
NIP ……………… NIP ……………… NIP ………………NIP ………………

11 Diisi judul atau tema karya seniDiisi judul atau tema karya seni
22 Diisi Seni Rupa, Seni Musik, Seni Teater, atau seni yang lain. Diisi Seni Rupa, Seni Musik, Seni Teater, atau seni yang lain. 
33 Coret salah satuCoret salah satu



LAMPIRAN 4LAMPIRAN 4
Contoh Kata PengantarContoh Kata Pengantar

KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha PenPuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pen--cipta cipta 
.......................................................................... .......................................................................... 
….…………….…………....…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………….

Ucapan terima kasih kepada pihakUcapan terima kasih kepada pihak--pihak yang pihak yang 
membantu terciptanya karya  seni ini  membantu terciptanya karya  seni ini  ……………….……………….
………………..….………………………………………………………..….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………….

Manfaat dan harapan  ……………………………Manfaat dan harapan  …………………………… ....
……..………………………………………………………………..…………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………….

……………….., ………………. 200……………….., ………………. 200……

PenciptaPencipta



LAMPIRAN 5LAMPIRAN 5
Contoh Daftar IsiContoh Daftar Isi

DAFTAR ISIDAFTAR ISI
hlm.hlm.

Bagian 1   IDENTITAS PENCIPTA …………………………………… Bagian 1   IDENTITAS PENCIPTA …………………………………… 22
Bagian 2   KATA PENGANTAR PENCIPTA ……………………….. Bagian 2   KATA PENGANTAR PENCIPTA ……………………….. 33
Bagian 3   DAFTAR ISI ………………………………………………… Bagian 3   DAFTAR ISI ………………………………………………… 44
Bagian 4   FOTOBagian 4   FOTO--FOTO ……………………………………………….. FOTO ……………………………………………….. 55
Bagian 5  TEKS NARASI/DESKRIPSI ……………………………….Bagian 5  TEKS NARASI/DESKRIPSI ……………………………….
Bagian 6  BROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKAN …Bagian 6  BROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKAN … ……
Bagian 7  BUKTI PENGAKUAN MASYARAT ……………………Bagian 7  BUKTI PENGAKUAN MASYARAT …………………… ….….
[ Bisa salah satu:[ Bisa salah satu:

Kliping berita, resensi, atau opini dari media mass a yang Kliping berita, resensi, atau opini dari media mass a yang 
memuatmemuat --nya,nya,memuatmemuat --nya,nya,
Surat penghargaan dari panitia penyelenggara Surat penghargaan dari panitia penyelenggara 
pameran/pemenpameran/pemen--tasan.tasan.
Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. 
Surat pengakuan dari organisasi profesi kesenian da n/atau Surat pengakuan dari organisasi profesi kesenian da n/atau 
pejabat Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten]pejabat Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten]

Bagian 8  PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH ……………………Bagian 8  PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH ……………………
Bagian 9  BIODATA PENCIPTA ……………………………………..Bagian 9  BIODATA PENCIPTA ……………………………………..
Bagian 10  [LAINBagian 10  [LAIN--LAIN YANG DIANGGAP PERLU] ……………LAIN YANG DIANGGAP PERLU] ……………

Catatan:Catatan:
Bentuk Daftar Isi tersebut hanya salah satu model dan dapat dimoBentuk Daftar Isi tersebut hanya salah satu model dan dapat dimo--
difikasi sesuai dengan keperluan.difikasi sesuai dengan keperluan.



LAMPIRAN 6LAMPIRAN 6
Contoh Foto Karya SeniContoh Foto Karya Seni

FOTO KARYA SENIFOTO KARYA SENI

Foto 1:  [Teks]Foto 1:  [Teks]

Foto Foto 22:  [Teks]:  [Teks]



PENTAS SENI PERTUNJUKANPENTAS SENI PERTUNJUKAN



SUASANA PAMERAN SENI RUPASUASANA PAMERAN SENI RUPA



LAMPIRAN 7LAMPIRAN 7: : Contoh Isi Teks Narasi/DeskripsiContoh Isi Teks Narasi/Deskripsi

Judul /Tema Karya Seni:Judul /Tema Karya Seni:
……………………………………………………….……………………………………………………….

Jenis Karya Seni: Jenis Karya Seni: 
……………………………….……………………………….

Kategori: Kategori: 
………………….………………….
Pencipta:Pencipta:

…………………………  (Ketua)…………………………  (Ketua)
…………………………  (Anggota)…………………………  (Anggota)

…………………………  (Anggota)…………………………  (Anggota), , dstdst

A.  A.  LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 
Awal munculnya ide/temaAwal munculnya ide/tema
Persiapan penuangan ide/tema Persiapan penuangan ide/tema 
BBahan, alat, lingkungan, dsb.ahan, alat, lingkungan, dsb.BBahan, alat, lingkungan, dsb.ahan, alat, lingkungan, dsb.

B.  B.  PROSES PENCIPTAANPROSES PENCIPTAAN
Tahapan kegiatan/proses penciptaanTahapan kegiatan/proses penciptaan
UnsurUnsur--unsur dominan yang menonjol/ditonjolkanunsur dominan yang menonjol/ditonjolkan
Bentuk utuh yang diinginkan/diangankanBentuk utuh yang diinginkan/diangankan
Waktu yang dibutuhkan Waktu yang dibutuhkan 

C.  C.  HASILHASIL
Sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkanSesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan
Hal yang istimewa dari karya seni yang diciptakanHal yang istimewa dari karya seni yang diciptakan

Catatan:
Teks Narasi/Deskripsi diketik di atas kertas HVS putih 80 gram dengan jarak ketikan 1,5 spasi 
minimal 1 halaman.

Pokok-pokok pikiran di atas hanya sekadar panduan untuk menarasikan atau mendeskripsikan 
proses penciptaan karya seni yang diajukan untuk angka  kredit jabatan fungsional guru. 
Urutan dan materinya tidak mengikat.



LAMPIRAN 8LAMPIRAN 8
Contoh Brosur/PublikasiContoh Brosur/Publikasi

Cakrawala Cakrawala & & Bibir LautBibir Laut

PAMERAN TUNGGAL LUKISANPAMERAN TUNGGAL LUKISAN

BBAANU NU ARARSANASANA

1515——21 Mei 20021 Mei 20066

Balai Budaya Balai Budaya 

YogyakartaYogyakarta



Contoh :Contoh :
BROSUR/KATALOG & POSTER PAMERANBROSUR/KATALOG & POSTER PAMERAN



Lampiran 9Lampiran 9

BUKTI PENGAKUAN MASYARAKATBUKTI PENGAKUAN MASYARAKAT

Bukti Bukti pengkuan masyarakatpengkuan masyarakat dapat berupadapat berupa
beberapa atau beberapa atau salah satusalah satu dari bukti formal dari bukti formal 
berikut.berikut.

�� Kliping berita, resensi, atau opini dalam media Kliping berita, resensi, atau opini dalam media 
massa.massa.massa.massa.

�� Surat penghargaan dari panitia penyelenggara Surat penghargaan dari panitia penyelenggara 
pameran/pementasan.pameran/pementasan.

�� Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. Surat penghargaan pemenang lomba karya seni. 
�� Surat pengakuan dari organisasi profesi keseniSurat pengakuan dari organisasi profesi keseni--

an dan/atau pejabat Dinas Pendidikan Kota/Kaan dan/atau pejabat Dinas Pendidikan Kota/Ka--
bupatenbupaten



LAMPIRAN 10: LAMPIRAN 10: Contoh Surat Pernyataan Kepala SekolahContoh Surat Pernyataan Kepala Sekolah

LOGO DAN KOP SEKOLAHLOGO DAN KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SENISURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SENI
Nomor:  …………………………..Nomor:  …………………………..

Yang bertanda  tangan di bawah ini, Yang bertanda  tangan di bawah ini, 
–– NamaNama ::
–– NIPNIP ::
–– Pangkat/Golongan:Pangkat/Golongan:
–– JabatanJabatan :  Kepala Sekolah:  Kepala Sekolah
–– Unit KerjaUnit Kerja ::

menyatakan bahwa sesungguhnya karya seni ………… menyatakan bahwa sesungguhnya karya seni ………… 
bertema/berjudul bertema/berjudul bertema/berjudul bertema/berjudul 
………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
adalah benar karya asli dan belum pernah diusulkan untuk pengajuan adalah benar karya asli dan belum pernah diusulkan untuk pengajuan 
AngkaAngka Kredit Jabatan Guru sebelumnya dari:Kredit Jabatan Guru sebelumnya dari:

–– NamaNama ::
–– NIPNIP ::
–– Pangkat/Golongan:Pangkat/Golongan:
–– JabatanJabatan :  :  
–– Unit KerjaUnit Kerja ::

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

…………….., ………….. 200…………….., ………….. 200……
Kepala Sekolah,Kepala Sekolah,
(Nama lengkap dan NIP)(Nama lengkap dan NIP)



Lampiran 11Lampiran 11

BIODATA PENCIPTABIODATA PENCIPTA
1.  Biodata guru pencipta karya seni terdiri dari 1.  Biodata guru pencipta karya seni terdiri dari 

bagianbagian--bagian:bagian:
�� Identitas Diri (Nama lengkap, Jenis kelamin, Identitas Diri (Nama lengkap, Jenis kelamin, 

Tempat dan tgl. lahir, dan lainTempat dan tgl. lahir, dan lain--lain.) lain.) 
�� Riwayat Pendidikan Riwayat Pendidikan 
�� Pengalaman (Kerja/Jabatan dan Kegiatan Pengalaman (Kerja/Jabatan dan Kegiatan 

Kesenian)Kesenian)
Pengalaman (Kerja/Jabatan dan Kegiatan Pengalaman (Kerja/Jabatan dan Kegiatan 
Kesenian)Kesenian)

�� Daftar Karya Seni yang Pernah DiciptakanDaftar Karya Seni yang Pernah Diciptakan
�� Penghargaan yang pernah diterima (di Penghargaan yang pernah diterima (di 

bidang seni dan nonseni)bidang seni dan nonseni)
�� LainLain--lain yang perlu dikemukakanlain yang perlu dikemukakan

2.2. Biodata harus benar dan ditandatangani oleh Biodata harus benar dan ditandatangani oleh 
yang bersangkutanyang bersangkutan



PEMBERIAN ANGKA KREDIT PEMBERIAN ANGKA KREDIT 
SETIAP BUTIRSETIAP BUTIR

Unsur/subunsurUnsur/subunsur::
III. PENGEMBANGAN PROFESIIII. PENGEMBANGAN PROFESI

4. Menciptakan karya seni4. Menciptakan karya seni

ButirButir::ButirButir::
Karya seni monumental/seni pertunjukan Karya seni monumental/seni pertunjukan 
dilakukan oleh:dilakukan oleh:
*  *  PeroranganPerorangan
*  *  Tim, sebagai:Tim, sebagai:

-- KetuaKetua
-- AnggotaAnggota



Bukti Fisik yang Dinilai:Bukti Fisik yang Dinilai:
1.1. Karya seni yang langsung dapat dihadirkanKarya seni yang langsung dapat dihadirkan

2.2. FotoFoto--foto dan naskah laporan/narasi untuk karya foto dan naskah laporan/narasi untuk karya 
seni yang tidak dapat langsung dihadirkanseni yang tidak dapat langsung dihadirkan

Ukuran Penilaian:Ukuran Penilaian:
Setiap karya seniSetiap karya seni perorangan atau kolektifperorangan atau kolektif

Angka Kredit:Angka Kredit:
Perorangan: 5Perorangan: 5

Ketua:  3Ketua:  3
Anggota:  2Anggota:  2





KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURUANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

SUBUNSUR PENCIPTAAN KARYA SENI SUBUNSUR PENCIPTAAN KARYA SENI 
MONUMENTAL/PERTUNJUKANMONUMENTAL/PERTUNJUKAN



A.   KRITERIA POKOKA.   KRITERIA POKOK

1.1. Karya seni monumentalKarya seni monumental adalah karya adalah karya 
seni yang bersifat (a) permanen, (b) seni yang bersifat (a) permanen, (b) 
meningkatkan wibawa penciptanya meningkatkan wibawa penciptanya meningkatkan wibawa penciptanya meningkatkan wibawa penciptanya 
atau lingkungannya, (c) dipamerkan atau lingkungannya, (c) dipamerkan 
atau dipentaskan minimal di tingkat atau dipentaskan minimal di tingkat 
kabupaten/kota, dan (d) diakui oleh kabupaten/kota, dan (d) diakui oleh 
masyarakat dan pakar senimasyarakat dan pakar seni



2.2. Seni monumental karya perorangan Seni monumental karya perorangan 
atau kolektif berupa atau kolektif berupa seni rupa dan seni rupa dan 
kriya, seni sastra, seni desain, seni kriya, seni sastra, seni desain, seni 
pertunjukan, dan sebagainyapertunjukan, dan sebagainya. Karya . Karya 
tersebut dapat diciptakan tidak hanya tersebut dapat diciptakan tidak hanya tersebut dapat diciptakan tidak hanya tersebut dapat diciptakan tidak hanya 
oleh guru bidang studi Kesenian tetapi oleh guru bidang studi Kesenian tetapi 
oleh oleh semua guru bidang studisemua guru bidang studi yang yang 
lain.lain.



3.3. Naskah karya seni berupa Naskah karya seni berupa portofolioportofolio yang yang 
terkait dengan kegiatan proses penciptaan terkait dengan kegiatan proses penciptaan 
seni sampai proses pameran/pementasan, seni sampai proses pameran/pementasan, 
yang di dalamnya berisi naskahyang di dalamnya berisi naskah::
(a) publikasi rencana pameran/pertunjukan(a) publikasi rencana pameran/pertunjukan
(b) deskripsi  proses penciptaan, kegiatan (b) deskripsi  proses penciptaan, kegiatan 

pameran/pertunjukan, dll.pameran/pertunjukan, dll.pameran/pertunjukan, dll.pameran/pertunjukan, dll.
(c) foto(c) foto--foto kegiatanfoto kegiatan
(d) pengakuan masyarakat(d) pengakuan masyarakat
(e) (e) pengesahan oleh kepala sekolahpengesahan oleh kepala sekolah



Catatan:Catatan:
Pengakuan masyarakat,Pengakuan masyarakat, dapat berupa: dapat berupa: 

oo kliping berita, resensi, atau opinikliping berita, resensi, atau opini dalam surat dalam surat 
kabarkabar

oo surat penghargaansurat penghargaan dari panitia pertunjukandari panitia pertunjukan
oo surat penghargaansurat penghargaan pemenang lombapemenang lomba
oo ppengakuanengakuan organisasi profesi/pejabat dinas organisasi profesi/pejabat dinas oo ppengakuanengakuan organisasi profesi/pejabat dinas organisasi profesi/pejabat dinas 

pendidikan tingkat kabupaten/kotapendidikan tingkat kabupaten/kota

Hasil penciptaan dan pameran/pementasan karya Hasil penciptaan dan pameran/pementasan karya 
seni yang sama hanya dapat digunakan untuk seni yang sama hanya dapat digunakan untuk 
satu kali penilaiansatu kali penilaian



4.4. Seni sastraSeni sastra berupa puisi, cerpen, novel, berupa puisi, cerpen, novel, 
dan naskah drama telah dipublikasikan dan naskah drama telah dipublikasikan 
dalam bentuk buku yg memiliki ISBN, atau dalam bentuk buku yg memiliki ISBN, atau 
setiap naskah utuh yg dimuat dalam media setiap naskah utuh yg dimuat dalam media 
massa nasional/daerah. Cerpen minimal massa nasional/daerah. Cerpen minimal 
10 naskah dan puisi minimal 20 puisi.10 naskah dan puisi minimal 20 puisi.10 naskah dan puisi minimal 20 puisi.10 naskah dan puisi minimal 20 puisi.

5.5. Setiap Setiap repertoar/aransemen repertoar/aransemen atauatau lagu lagu 
ciptaan baruciptaan baru yang pernah dipentaskan yang pernah dipentaskan 
dan diakui oleh masyarakat dan organisasi dan diakui oleh masyarakat dan organisasi 
profesi minimal tingkat kabupaten/kota. profesi minimal tingkat kabupaten/kota. 



6.6. Seni pendukungSeni pendukung karya seni pertunjukan karya seni pertunjukan 
seperti seni drama/teater/film, seni tari, seperti seni drama/teater/film, seni tari, 
dan seni musik dapat diusulkan secara dan seni musik dapat diusulkan secara 
mandiri sebagai karya cipta seni.mandiri sebagai karya cipta seni.

7.7. Karya Karya seni busanaseni busana minimal 10 kreasi minimal 10 kreasi 
yang harus diperagakan di tingkat kayang harus diperagakan di tingkat ka--yang harus diperagakan di tingkat kayang harus diperagakan di tingkat ka--
bupaten/kota.bupaten/kota.



8.8. Karya Karya seni desain grafisseni desain grafis seperti pamflet, seperti pamflet, 
poster, brosur minimal 20 karya yang poster, brosur minimal 20 karya yang 
berbeda yang dicetak dan diedarkan berbeda yang dicetak dan diedarkan 
secara luas minimal di tingkat kabupasecara luas minimal di tingkat kabupa--
ten/kota dan diakui oleh pakar. Karya ten/kota dan diakui oleh pakar. Karya 
desain seperti desain seperti poster besarposter besar ((billboardbillboard))
yang diakui oleh masyarakat identik yang diakui oleh masyarakat identik yang diakui oleh masyarakat identik yang diakui oleh masyarakat identik 
dengan dengan sebuah lukisansebuah lukisan..

9.9. Karya Karya seni pemenang lombaseni pemenang lomba tingkat tingkat 
kabupaten/kota, sertifikat atau surat kabupaten/kota, sertifikat atau surat 
penghargaan dianggap sebagai penghargaan dianggap sebagai 
pengakuan pakar dan masyarakat.pengakuan pakar dan masyarakat.



B. KRITERIA PENOLAKANB. KRITERIA PENOLAKAN

1.1. Karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan Karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan 
tetapi tetapi bukti fisik itu tidak disertakanbukti fisik itu tidak disertakan..

2.2. Karya seni yang bukti fisiknya disertakan tetapi Karya seni yang bukti fisiknya disertakan tetapi 
tidak disertai kelengkapannyatidak disertai kelengkapannya::tidak disertai kelengkapannyatidak disertai kelengkapannya::

oo Tidak disertai surat keterangan kepala sekolah.Tidak disertai surat keterangan kepala sekolah.
oo Tidak memiliki ISBN untuk penerbitan buku (sastra, Tidak memiliki ISBN untuk penerbitan buku (sastra, 

aransemen musik, dll.) atau surat keterangan aransemen musik, dll.) atau surat keterangan 
diedarkan secara nasional oleh produser untuk diedarkan secara nasional oleh produser untuk 
benda rekaman audio/audiovisual (kaset, vcd, film).benda rekaman audio/audiovisual (kaset, vcd, film).



3.3. Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat 
disertakan tetapi disertakan tetapi berkas/naskah protoberkas/naskah proto--
folio/narasinya tidak lengkapfolio/narasinya tidak lengkap::
a.a. Tidak ada surat Tidak ada surat keterangan pengesahan dari keterangan pengesahan dari 

Kepala SekolahKepala Sekolah
b.b. Tidak ada surat Tidak ada surat keterangan/rekomendasiketerangan/rekomendasi dari dari 

(salah satu):(salah satu):
oo Organisasi profesi seni, minimal tingkat Organisasi profesi seni, minimal tingkat 

kakabbupaten/upaten/ kotakota
oo Organisasi profesi seni, minimal tingkat Organisasi profesi seni, minimal tingkat 

kakabbupaten/upaten/ kotakota
oo Pengakuan masyarakat berupa fotokopi sah Pengakuan masyarakat berupa fotokopi sah 

resenresen--si/ulasan karya seni yang si/ulasan karya seni yang 
dipamerkan/dipertunjukdipamerkan/dipertunjuk--kan dalam surat kan dalam surat 
kabar/majalahkabar/majalah

oo Surat keterangan pengakuan ikut dipamerkan/Surat keterangan pengakuan ikut dipamerkan/
dipertunjukkan dari panitia pameran/pertunjukkan dipertunjukkan dari panitia pameran/pertunjukkan 
minimal tingkat kabupaten/kota.minimal tingkat kabupaten/kota.

oo Surat keterangan memenangkan lomba cipta seni.Surat keterangan memenangkan lomba cipta seni.



c.c. Jumlah satuan jenisJumlah satuan jenis karya seni yang dinikarya seni yang dini--
laikan tidak sesuai dengan ketentuan.laikan tidak sesuai dengan ketentuan.

d.d. Tidak ada naskah narasi/deskripsiTidak ada naskah narasi/deskripsi tentang tentang 
proses penciptaan karya seni yang diniproses penciptaan karya seni yang dini--
laikan.laikan.

e.e. Tidak disertakan bukti foto/naskah rekamTidak disertakan bukti foto/naskah rekam--e.e. Tidak disertakan bukti foto/naskah rekamTidak disertakan bukti foto/naskah rekam--
anan auditif atau visual yang lengkap.auditif atau visual yang lengkap.

f.f. Tidak disertakan bukti telah dipamerkan/Tidak disertakan bukti telah dipamerkan/
dipertunjukkandipertunjukkan (foto(foto--foto pameran/perfoto pameran/per--
tunjukan dan surat keterangan panitia atau tunjukan dan surat keterangan panitia atau 
fotokopi sah ulasan/resensi dalam surat fotokopi sah ulasan/resensi dalam surat 
kabar)kabar)



4.4. Sebagian atau semua karya seni Sebagian atau semua karya seni 
yang diajukan ternyata yang diajukan ternyata telah telah 
dinilaikan pada periode penilaian dinilaikan pada periode penilaian 
angka kredit sebelumnyaangka kredit sebelumnya..

5.5. Sebagian atau semua karya seni Sebagian atau semua karya seni 5.5. Sebagian atau semua karya seni Sebagian atau semua karya seni 
yang diajukan yang diajukan diragukan keasliandiragukan keaslian--
nyanya atau meniru hasil karya orang atau meniru hasil karya orang 
lain.lain.



Terimakasih…!Terimakasih…!Terimakasih…!Terimakasih…!


