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RANCANGAN 

PERATURAN 

 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ...... TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN AKREDITASI PENERBIT ILMIAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman akreditasi penerbit 

ilmiah, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang 

Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah; 

b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kualitas 

penerbitan buku ilmiah sesuai dengan standar dan kaidah 

yang ditetapkan, perlu penyesuaian dan penyempurnaan 

pengaturan mengenai akreditasi penerbit ilmiah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman 

Akreditasi Penerbit Ilmiah; 

 

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah         

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 

tentang Perubahan  Kedelapan  atas  Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
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Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1224); 

4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1407); 

5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PENERBIT 

ILMIAH. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan atas kualitas 

tertentu dari suatu proses berdasarkan pada kompetensi, 

otoritas, atau kredibilitas yang sudah ditentukan. 
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2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki seseorang berupa gabungan antara pengetahuan, 

kecakapan atau kemahiran, dan sikap yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat 

melakukan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. 

3. Terbitan adalah produk akhir proses penerbitan yang 

sudah layak dipublikasikan berupa buku, bunga rampai, 

jurnal, prosiding, buletin, dan terbitan nonilmiah serta 

populer lainnya kepada masyarakat baik secara tercetak 

maupun elektronik. 

4. Penerbitan adalah suatu rangkaian kegiatan penelaahan, 

penyuntingan, produksi, promosi, dan distribusi, yang 

bertujuan untuk menambah nilai suatu naskah atau 

artikel sehingga menjadi Terbitan baik tercetak maupun 

elektronik yang layak bagi pembaca sasaran. 

5. Penerbitan Ilmiah adalah proses yang menekankan pada 

aspek penyuntingan substansi melalui penilaian dan 

penelaahan naskah untuk menghasilkan Terbitan karya 

tulis ilmiah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. 

6. Penyuntingan adalah proses mengolah naskah atau 

manuskrip agar siap diterbitkan baik dari aspek 

substansi, kebahasaan, dan desain visual sesuai dengan 

kaidah dan ketentuan yang berlaku.  

7. Naskah atau Manuskrip adalah kumpulan tulisan yang 

telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan 

persyaratan penerbitan buku yang telah ditetapkan. 

8. Gaya Selingkung adalah standar atau ciri khas yang 

dimiliki oleh penerbit dalam menjalankan kegiatan 

Penerbitan meliputi proses penyuntingan dan produksi 

Terbitan yang diterapkan secara konsisten. 

9. Penelaahan adalah salah satu proses telaah substansi 

untuk menjamin standar kualitas publikasi yang 

diterbitkan sesuai dengan prosedur dan kaidah keilmuan 

bidang naskah. 

 

 

 

Commented [MH1]: Bukankan hasil akhirnya adalah buku 
karena penerbit ilmiah, bukan karya tulisa ilmiah. Untuk karya tulis 
ilmiah sudah ada mekanisme akreditasi sendiri. 
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10. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah 

tulisan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau 

tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis 

yang memenuhi kaidah ilmiah. 

11. Buku Ilmiah adalah KTI yang membahas secara mendalam 

masalah kekinian bidang keilmuan dengan merangkum 

hasil-hasil penelitian terbaru berdasarkan aspek teori, 

penjelasan filosofis, atau suatu bentuk kajian yang dicetak 

dalam format buku yang disusun secara 

berkesinambungan dan bertautan. 

12. Bunga Rampai adalah kumpulan KTI dalam satu topik 

permasalahan yang ditinjau dari berbagai pendekatan 

bidang keilmuan.  

13. Penulis adalah orang yang memiliki pengetahuan atau 

informasi yang bermanfaat dan bermakna untuk 

disebarluaskan dalam bentuk tulisan ilmiah.  

14. Penelaah adalah orang yang ditunjuk berdasarkan 

kepakarannya bertugas melakukan penelaahan dan 

penyuntingan substansi naskah sebelum diterbitkan. 

15. Penerbit Ilmiah adalah organisasi atau badan hukum yang 

memiliki tugas dan fungsi utama melaksanakan 

Penerbitan Ilmiah untuk mengomunikasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dengan 

menekankan pada proses penelaahan dan penyuntingan 

substansi.  

16. Penerbit Ilmiah Terakreditasi adalah Penerbit Ilmiah yang 

telah diakreditasi oleh suatu lembaga akreditasi penerbit 

ilmiah. 

17. Dewan Editor adalah tim pakar atau ahli yang memiliki 

tugas dan wewenang untuk menilai dan membuat 

keputusan diterbitkan atau tidaknya suatu naskah sesuai 

dengan mekanisme, prosedur, dan standar mutu yang 

telah ditetapkan.  

18. Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah yang selanjutnya 

disingkat LAPI adalah organisasi yang memiliki tugas 

pokok untuk memberi layanan akreditasi bagi Penerbit 

Ilmiah yang memenuhi syarat setelah dilakukan evaluasi 
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melalui visitasi dan rapat panitia teknis.  

19. Tim Verifikator adalah tim yang memiliki kepakaran yang 

sesuai dengan lingkup Penerbit Ilmiah yang divisitasi. 

20. Visitasi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Tim 

Verifikator untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan 

validasi data dan informasi yang telah disampaikan oleh 

Penerbit Ilmiah melalui pengisian instrumen akreditasi. 

21. Rapat LAPI adalah rapat menentukan keputusan 

Akreditasi berdasarkan laporan Tim Verifikator yang 

dihadiri oleh ketua komite akreditasi, sekretaris komite 

akreditasi, dan perwakilan penilai. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan Akreditasi Penerbit Ilmiah. 

(2) Pelaksanaan Akreditasi Penerbit Ilmiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:  

a. Penerbit Ilmiah dari instansi pemerintah; 

b. Penerbit Ilmiah dari perguruan tinggi; dan 

c. Penerbit Ilmiah dari swasta. 

(3) Lembaga di lingkungan Penerbitan Ilmiah terdiri atas: 

a. LAPI; dan 

b. Penerbit Ilmiah. 

 

Pasal 3 

Akreditasi Penerbit Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 2 ditujukan bagi:  

a. Penerbit Ilmiah dari instansi pemerintah; 

b. Penerbit Ilmiah dari perguruan tinggi; dan 

c. Penerbit Ilmiah dari swasta. 

 

Pasal 4 

Akreditasi Penerbit Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dilaksanakan oleh:  

a. Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah; dan 

b. Penerbit Ilmiah. 
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BAB II 

LAPI Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 5 

(1) LIPI menunjuk LAPI untuk memberikan penilaian Penerbit 

Ilmiah yang diakreditasi. 

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan syarat administrasi dan teknis yang diajukan 

oleh LAPI dan ditetapkan dalam surat keputusan.  

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan untuk jangka 8 (delapan) tahun dengan 

melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun berdasarkan 

laporan kinerja. 

 

Bagian Kedua 

Syarat Administrasi 

 

Pasal 4 

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  

ayat (2) sebagai berikut LAPI mempunyai: 

a. badan hukum; 

b. ruang lingkup Akreditasi bidang keilmuan; 

c. struktur organisasi yang jelas; 

d. sistem manajemen Akreditasi yang terdokumentasi; dan 

e. kemampuan finansial untuk melaksanakan kegiatan 

Akreditasi. 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup Akreditasi bidang keilmuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: 

a. ilmu pengetahuan alam; 

b. ilmu pengetahuan teknik; dan 

c. ilmu pengetahuan sosial humaniora. 
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Pasal 6 

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c paling kurang terdiri atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan  

c. anggota. 

 

Pasal 7 

(1) Sistem manajemen Akreditasi yang terdokumentasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mulai dari 

tahap permintaan Akreditasi sampai dengan tahap 

diterbitkan sertifikat Akreditasi. 

(2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki prosedur yang terdokumentasi yang dilengkapi 

dengan diagram alur. 

(3) Prosedur yang terdokumentasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling kurang terdiri atas: 

a. prosedur penerimaan permintaan Akreditasi; 

b. prosedur penentuan asesor; 

c. prosedur penetapan Akreditasi; 

d. prosedur penerbitan sertifikat Akreditasi; 

e. prosedur penanganan keluhan termasuk penanganan 

keberatan hasil Akreditasi; 

f. prosedur dokumentasi; 

g. prosedur pengendalian rekaman; 

h. prosedur audit internal; dan 

i. prosedur kaji ulang manajemen. 

 

Bagian Ketiga 

Syarat Teknis 

 

Pasal 8 

Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

sebagai berikut: 

a. mempunyai asesor dengan kompetensi yang sesuai ruang 

lingkup Akreditasi bidang keilmuan; dan 

b. ketidakberpihakan dalam melakukan kegiatan Akreditasi. 
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Pasal 9 

(1) Syarat asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  

huruf a paling kurang terdiri atas: 

a. asesor harus berpendidikan formal paling rendah 

jenjang strata-2/S2 sesuai dengan bidangnya atau 

jenjang strata-1/S1 dan telah menerbitkan buku 

ilmiah; 

b. asesor harus telah lulus pelatihan asesor dan memiliki 

sertifikat; dan 

 

 

c. asesor memberikan penilaian proses bisnis dan 

manajemen mutu dalam proses penerbitan buku yang 

dilaksanakan oleh Penerbit Ilmiah. 

(2) Asesor tidak boleh berasal dari Penerbit Ilmiah yang akan 

diakreditasi dan menjadi konsultan di Penerbit Ilmiah 

yang akan dinilai paling lama 1 (satu) tahun terakhir. 

 

Pasal 10 

Ketidakberpihakan dalam melakukan kegiatan Akreditasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibuktikan 

dengan surat pernyataan ketidakberpihakan. 

 

Bagian Keempat 

Tim Verifikator 

 

Pasal 11 

(1) Tim Verifikator paling kurang 5 (lima) orang yang mewakili 

ruang lingkup bidang yang akan diverifikasi. 

(2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota. 

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari 

pejabat fungsional peneliti di LIPI. 
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Pasal 12 

Tim Verifikator dilarang: 

a. menerima dan/atau memberi hadiah atau manfaat dalam 

bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan 

kedudukannya;  

b. memanfaatkan informasi rahasia dan data untuk 

kepentingan di luar proses penyelenggaraan Akreditasi 

Penerbit Ilmiah;  

c. terlibat baik langsung dan/atau tidak langsung dalam 

pengelolaan Penerbit Ilmiah yang mengajukan Akreditasi; 

 

Bagian Kelima 

Evaluasi dan Pengawasan 

 

Pasal 13 

(1) LAPI melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan 

dan hasil penilaian Akreditasi Penerbit Ilmiah. 

 

(2) LAPI membuat laporan kinerja setiap akhir tahun kepada 

Kepala LIPI. 

 

BAB III 

PENERBIT ILMIAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 15 

Tujuan Penerbit Ilmiah diakreditasi sebagai berikut: 

a. jaminan mutu; 

b. acuan nasional; 

c. pengakuan kinerja; dan 

d. pengakuan penulis. 

 

Pasal 16 

(1) Akreditasi Penerbitan Ilmiah diakreditasi berdasarkan 4 
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(empat) unsur penilaian untuk menentukan status 

Akreditasi Penerbit Ilmiah. 

(2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. unsur utama; dan  

b. unsur penunjang. 

(3) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)    

huruf a terdiri atas: 

a. sistem manajemen mutu penerbitan ilmiah; dan 

b. substansi ilmiah. 

 

 

(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b terdiri atas: 

a. konsistensi gaya selingkung; dan 

b. kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur 

penerbitan. 

 

Bagian Kedua 

Sistem Manajemen Mutu Penerbitan Ilmiah 

 

Pasal 17 

Penilaian terhadap mutu penerbitan dilihat dari proses bisnis 

Penerbit Ilmiah yang mengacu kepada dokumen mutu, 

pedoman kerja, dan dokumen rujukan. 

 

Pasal 18 

Penerbit ilmiah memiliki: 

a. standar mutu penerbitan buku ilmiah dengan sistem 

manajemen mutu untuk lingkup Penerbitan Ilmiah dan 

mengacu pada dokumen mutu yang telah ditetapkan; 

b. pedoman dan panduan Penerbitan Ilmiah yang ditetapkan 

harus merujuk pada aturan, kaidah, dan regulasi yang 

terkait dengan publikasi ilmiah; 

c. instrumen untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas 

berupa kriteria, rekomendasi hasil penelaahan dan 

penilaian naskah, kelengkapan formulir lainnya, dan 
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mekanisme yang jelas untuk membantu Dewan Editor 

dalam pengambilan keputusan penerbitan buku; 

d. sasaran mutu spesifik yang terdokumentasi dengan jelas 

terkait dengan layanan penerbitan buku ilmiah; 

e. Dewan Editor substansi yang ditetapkan melalui surat 

keputusan pejabat yang berwenang untuk menjamin mutu 

ilmiah yang tinggi; 

f. umpan balik pelanggan yang merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kinerja layanan penerbitan melalui 

penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan dan 

dilakukan secara periodik; 

 

g. mekanisme penanganan etika dari penerimaan naskah 

sampai dengan diterbitkan buku ilmiah; 

h. perjanjian penerbitan yang menetapkan hak dan 

kewajiban penerbit dan penulis dalam proses penerbitan 

buku; 

i. mitra atau rekanan sesuai dengan mekanisme dan 

standar kriteria yang dipersyaratkan dan diterapkan 

secara konsisten; dan 

j. prosedur penetapan hak kepengarangan jika penulis lebih 

dari satu. 

 

Pasal 19 

Dewan Editor substansi sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 18 huruf e bertugas melakukan penelaahan dan 

penilaian naskah.  

 

Pasal 20 

(1) Penanganan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf g dalam bentuk dokumen tertulis. 

(2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain surat perjanjian penerbitan, SOP penerbitan, 

atau pedoman penerbitan. 

 

Pasal 21 

Penetapan mitra atau rekanan sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 18 huruf i dilakukan untuk proses copy editing, layout, 

desain, dan/atau proses pencetakan. 

 

Bagian Ketiga 

Substansi Ilmiah 

 

Pasal 22 

(1) Substansi buku ilmiah yang diterbitkan terdiri atas: 

a. hasil penelitian, kajian teoritis atau pemikiran; dan 

b. akumulasi pengetahuan seorang ahli atau pakar di 

bidangnya. 

 

(2) Mutu substansi buku ilmiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diseleksi melalui proses Penelaahan dan 

penyuntingan substansi.  

(3) Penerbit Ilmiah mengacu pada gatra konsistensi dan mutu 

penyuntingan. 

 

Pasal 23 

(1) Dewan Editor merekomendasikan Penelaah yang 

berkompeten dan berkualifikasi bidang keilmuan sesuai 

dengan substansi naskah.  

(2) Keterlibatan Penelaah diukur dari mutu buku ilmiah yang 

diterbitkan.  

(3) Keterlibatan aktif Penelaah dibuktikan melalui: 

a. korespondensi hasil telaah;  

b. koreksi; 

c. saran;  

d. Komentar; dan/atau  

e. catatan langsung terhadap naskah. 

 

Pasal 24 

Kinerja kegiatan penyuntingan substansi dapat diukur 

berdasarkan kesesuaian hasil penyuntingan dengan pedoman 

penerbitan buku yang dirujuk secara konsisten oleh Penelaah 

dan Dewan Editor. 
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Pasal 25 

(1) Anggota Dewan Editor diangkat sesuai dengan kompeten, 

kualifikasi kepakaran berdasarkan rekam jejak, dan 

komitmen memenuhi kewajibannya yang ditugaskan. 

(2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan curriculum vitae.  

 

Pasal 26 

Dewan Editor substansi sesuai dengan ruang lingkup bidang 

penerbitan, memiliki jejaring kerja yang luas di bidang 

kepakaran, dan rekam jejak yang sesuai. 

 

Pasal 27 

(1) Dampak publikasi ilmiah antara lain diukur dari jumlah 

sitasi, tingkat kemanfaatan informasi ilmiah, dan nilai 

kebaruannya.  

(2) Dampak publikasi ilmiah tingkat global lebih utama 

dibandingkan tingkat regional, nasional, ataupun lokal. 

(3) Buku ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil penelitian, 

karya orisinal, dan memiliki nilai kebaruan. 

 

Bagian Keempat 

Konsistensi Gaya Selingkung 

 

Pasal 28 

(1) Anatomi buku ilmiah terdiri atas:  

a. bagian awal;  

b. bagian isi; dan  

c. bagian akhir.  

(2) Bagian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a. halaman judul dan nama penulis; 

b. halaman katalog dalam terbitan (KDT); 

c. prakata; 

d. kata pengantar; dan  

e. daftar isi.  

(3) Bagian isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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merupakan inti buku. 

(4) Inti buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 

atas:  

a. beberapa bagian;  

b. beberapa bab; dan  

c. subbab.  

(5) Bagian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri atas:  

a. daftar pustaka; 

b. glosarium; 

c. indeks; dan  

d. biografi singkat penulis. 

Pasal 29 

(1) Gaya Selingkung menjamin konsistensi penerapan 

pedoman setiap penerbitan buku. 

(2) Konsistensi penerapan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) meliputi: 

a. pemilihan judul; 

b. elemen desain buku; 

c. tingkat keterbacaan alur naskah buku;  

d. tipografi dan tata letak (layout) naskah buku; 

e. penyusunan daftar pustaka; 

f. peristilahan dan tata bahasa; 

g. instrumen pendukung; dan 

h. kualitas cetakan. 

 

Pasal 30 

(1) Pemilihan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (2) huruf a harus lugas dan informatif.  

(2) Pemilihan judul buku sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) dapat ditambahkan subjudul. 

 

Pasal 31 

(1) Elemen desain buku sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 29 ayat (2) huruf b untuk buku tercetak atau 

elektronik mempertimbangkan konteks naskah dan citra 

Penerbit Ilmiah.  
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(2) Elemen desain buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. bentuk; 

b. komposisi sampul; dan  

c. layout buku. 

 

Pasal 32 

Tingkat keterbacaan alur naskah buku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c menentukan kenyamanan 

pembaca dalam memahami informasi substansi buku. 

 

 

Pasal  33 

Tipografi dan tata letak (layout) naskah buku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d menentukan 

kenyamanan pembaca.  

 

Pasal 34 

(1) Penerbit dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) cara 

pengutipan dan penulisan daftar pustaka sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e sesuai dengan 

lingkup bidang penerbitannya. 

(2) Penerbit menetapkan format dan sistematika untuk setiap 

bentuk dan jenis buku yang diterbitkan serta dituangkan 

dalam pedoman penerbitan buku ilmiah.  

 

Pasal 35 

Peristilahan dan tata bahasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (2) huruf f secara konsisten merujuk pada 

kaidah keilmuan dan pedoman bahasa yang berlaku. 

 

Bagian Kelima 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan  

Infrastruktur Penerbitan 

 

Paragraf 1 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 
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Pasal 36 

(1) Penerbit Ilmiah menetapkan standar kompetensi sumber 

daya manusia 

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1)  terdiri atas: 

a. Dewan Editor; 

b. Penelaah; 

c. tenaga penerbitan; dan 

d. tenaga penunjang penerbitan. 

(3) Tenaga penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c terdiri atas:  

a. copy editor; 

b. layouter; dan  

c. desainer. 

(4) Tenaga penunjang penerbitan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas: 

a. pengelola penerbit; 

b. keuangan; 

c. pengadaan; 

d. distribusi; 

e. promosi; 

f. penjualan; 

g. utilitas; 

h. manajemen sumber daya manusia.  

 

Pasal 37 

(1) Penerbit Ilmiah membuat perencanaan program 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

(2) Perencanaan program peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam dokumen tertulis sesuai dengan target 

strategis organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

 

Pasal 38 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat 

dilakukan antara lain melalui kegiatan: 
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a. pelatihan; 

b. bimbingan teknis; 

c. seminar; 

d. sosialisasi;  

e. forum editor; atau 

f. workshop.  

 

Pasal 39 

Penerbit Ilmiah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk 

alih daya (outsourcing) tenaga penerbitan dengan mengacu 

pada dokumen standar kompetensi sumber daya manusia 

yang telah ditetapkan.  

Paragraf 2 

Infrastruktur Penerbitan 

 

Pasal 40 

Penerbit Ilmiah menyimpan dan menjamin kerahasiaan 

seluruh data dan berkas penerbitan dalam infrastruktur 

sistem informasi dan telekomunikasi.  

 

Pasal  41 

(1) Penerbit Ilmiah melengkapi aplikasi komputer, perangkat 

lunak, dan perangkat keras sesuai dengan standar 

penerbitan untuk mendukung pengelolaan naskah selama 

proses penerbitan. 

(2) Pengelolaan naskah selama proses penerbitan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyuntingan, 

layout, dan/atau desain visual. 

 

Pasal 42 

Buku versi cetak bukan distensil atau fotokopi, kebutuhan 

distribusi buku ilmiah harus dicetak. 

 

Pasal 43 

(1) Buku ilmiah versi daring (online) dihitung berdasarkan 

jumlah yang terakses.  

(2) Jumlah yang terakses sebagaimana dimaksud pada     
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ayat (1) ditentukan oleh luas lingkup distribusi buku. 

 

Bagian Keenam 

Persyaratan 

 

Pasal 44 

Persyaratan Penerbit Ilmiah sebagai berikut: 

a. berbadan hukum;  

b. memiliki struktur organisasi dan jenis usaha atau 

kegiatan penerbitan buku ilmiah dalam anggaran dasar 

dan/atau izin usahanya; 

c. tergabung dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia 

(IKAPI) yang ditunjukkan dengan sertifikat keanggotaan; 

d. telah menerbitkan paling kurang 5 (lima) judul buku 

ilmiah ber-ISBN (International Standard Book Number) 

yang masing-masing paling sedikit berisi 48 (empat puluh 

delapan) halaman dalam bentuk tercetak maupun 

elektronik dipublikasikan kepada masyarakat luas, baik 

melalui toko buku dan/atau website; dan 

e. memiliki alamat kantor yang tetap dan jelas serta 

mempunyai karyawan tetap paling sedikit 3 (tiga) orang, 

minimum ditunjukkan dengan surat keterangan 

penugasan. 

 

Pasal 45 

(1) Penerbit Ilmiah dari instansi pemerintah dan perguruan 

tinggi berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf a disahkan oleh pejabat berwenang paling 

rendah setingkat eselon II. 

(2) Selain berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Penerbit Ilmiah dari instansi pemerintah dan 

perguruan tinggi berbentuk badan layanan umum harus 

memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang 

berwenang.  

 

Pasal 46 

Penerbit Ilmiah dari swasta berbadan hukum sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dalam bentuk perseroan 

komanditer atau perseroan terbatas yang disahkan 

berdasarkan akta notaris.  

 

Bagian Ketujuh 

Status Akreditasi 

 

Pasal 47 

(1) Status Akreditasi Penerbit Ilmiah terdiri atas: 

a. tidak terakreditasi; dan 

b. terakreditasi. 

(2) Penerbit Ilmiah dengan status tidak terakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila 

Penerbit Ilmiah belum memenuhi syarat utama dan syarat 

penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 

(3) Penerbit Ilmiah dengan status terakreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 4 (empat) 

tahun. 

 

Pasal 48 

Setiap Penerbit Ilmiah yang terakreditasi berhak untuk 

mencantumkan status akreditasinya. 

 

Pasal 49 

LAPI dapat mencabut status akreditasi sebelum berakhirnya 

masa berlaku, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan 

kriteria penilaian akreditasi Penerbit Ilmiah. 

 

Pasal 50 

(1) Untuk mempertahankan status akreditasi, Penerbit Ilmiah 

harus mengajukan permohonan akreditasi ulang paling      

lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku akreditasinya 

berakhir.  

(2) Penerbit Ilmiah yang tidak mengajukan permohonan 

akreditasi ulang, status akreditasinya dibatalkan 1 (satu) 

hari kerja setelah masa berlaku akreditasi berakhir.  
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 Bagian Kedelapan 

Kewajiban dan Hak Penerbit Ilmiah 

 

Pasal 51 

(1) Kewajiban Penerbit Ilmiah sebagai berikut: 

a. mempertahankan kinerja sesuai dengan akreditasi 

yang diberikan dengan cara menyampaikan laporan 

tahunan kepada LAPI untuk keperluan pemantauan; 

dan 

b. melaporkan aktivitas penerbitannya setiap tahun. 

(2) Hak Penerbit Ilmiah sebagai berikut: 

a. melakukan penerbitan buku ilmiah sesuai dengan 

lingkupnya; 

b. .......... 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku Peraturan 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1985), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 53 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

  Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal    

 

KEPALA  

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                           

 

             LAKSANA TRI HANDOKO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal   

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  
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WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR …… 

 

Catatan: 

1. Visitasi; 

2. Sertifikasi; 

3. Dewan Editor Substansi; 

4. Penelaah; 

 

 


