
KRITERIA PENERBITAN/PRODUK YANG LAYAK DAN  
TIDAK LAYAK MENDAPAT ISBN 

PENERBITAN/PRODUK LAYAK / TIDAK LAYAK 

Abstrak /extended abstract/summary 

(seminar/prosiding/bengkel) 

Tidak layak. Kecuali prosiding yang 
mengandungi artikel penuh sahaja.  

Alat tulis  Tidak layak 

Al-Quran digital  

Tidak layak. Kecuali tafsir/terjemahan al-
Quran dan Surah-surah (telah mendapat 
kelulusan dari Bahagian Penerbitan Al-
Quran dan Teks Kementerian Dalam 
Negeri) 

Bahan buku berjilid  Layak 

Blog Tidak layak 

Buku Audio/ talking book Layak 

Buku Braille 
Layak. Mengandungi unsur pengajaran 
dan pembelajaran 

Buku komik  Tidak layak. Kecuali novel grafik  

Buku mewarna / buku sticker 

Tidak layak. Kecuali mengandungi 70% 
teks pengajaran dan pembelajaran (di 
mana teks tersebut mengandungi 
fakta/penerangan). ISBN hanya diberikan 
untuk teks dan bukan untuk gambar. 

Buku Panduan Program / buku laporan 
program untuk edaran terhad/dalaman 

Tidak layak 

Buku crossword puzzle / buku sodoku  Layak. 

Cakara padat (CD) 

Layak. 

Hanya CD yang mengandungi teks 
pengajaran dan pembelajaran sahaja  

Cakera padat muzik 
Tidak layak. Kecuali mengandungi teks  
pengajaran dan pembelajaran 

Cawan dan peralatan  Tidak layak 



PENERBITAN/PRODUK LAYAK / TIDAK LAYAK 

Diari, buku log, buku nota, buku catatan  Tidak layak 

Dokumen peribadi Tidak layak 

e-book (aplikasi android/ 

IPhone/IPAD dsbnya) 
Layak 

E-mel  Tidak layak 

Enjin pencarian  Tidak layak 

Gambar foto  Tidak layak 

Jurnal elektronik  Tidak layak  

Kad imbas  
Tidak layak. Kecuali mengandungi teks 
pengajaran dan pembelajaran  

Kad permainan  Tidak layak 

Kad ucapan Tidak layak 

Kalendar  Tidak layak 

Katalog (buku konvokesyen/ 
aturcara/program/pameran) 

Tidak layak 

Kemeja dan pakaian  Tidak layak 

Kertas helaian muzik  
Tidak layak. Kecuali buku yang 
mengandungi nota muzik berunsurkan 
pengajaran dan pembelajaran. 

Kit/kotak/pek/pakej (mengandungi 
buku/CD, kaset dsbnya.) 

Layak. Hanya kit sahaja yang mendapat 
ISBN. Isi kandungan di dalam 
kit/kotak/pek/pakej tidak memerlukan ISBN 

Laman sesawang  Tidak layak 

Majalah  Tidak layak  

Makanan dan ubatan  Tidak layak 

Novel grafik  Layak 



PENERBITAN/PRODUK LAYAK / TIDAK LAYAK 

Pangkalan data atas talian Tidak layak 

Papan Permainan (Jigsaw puzzle) Tidak layak 

Periklanan dan promosi  Tidak layak 

Periklanan dan promosi elektronik  Tidak layak 

Perisian  Tidak layak 

Permainan atas talian (online games) Tidak layak  

Permainan video  Tidak layak 

Poskad  Tidak layak 

Poster / carta 
Tidak layak. Kecuali mengandungi 70% 
teks  pengajaran dan pembelajaran 

Penerbitan edaran terhad/ edaran 

dalaman/edaran terkawal Tidak layak 

Rakaman video / DVD 
Tidak layak. Kecuali mengandungi unsur 
pengajaran dan pembelajaran 

Risalah Tidak layak 

Tesis 

Tidak layak.  

Kecuali tesis yang dibukukan dan 
diterbitkan  

USB drives 

Tidak layak. Hanya isi kandungan sahaja 
yang layak mendapat ISBN. Contoh isi 
kandungan: prosiding yang mengandungi 
artikel penuh 

 

 Pemberian nombor ISBN mengutamakan 70% teks dan 30% grafik 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRITERIA PENERBITAN YANG LAYAK MENDAPAT ISBN 

KRITERIA HURAIAN 

Bahasa Judul yang sama tetapi menggunakan 

bahasa berlainan perlu memohon nombor 

ISBN yang berlainan 

Bercetak /tidak bercetak Judul yang sama perlu memohon nombor 

ISBN yang berlainan 

Buku bersiri (set) Menggunakan satu nombor ISBN untuk 

judul siri. Manakala semua judul di bawah 

siri juga perlu menggunakan nombor ISBN 

yang berlainan. 

Edisi / Buku berjilid Nombor ISBN yang berlainan 

Kulit keras dan kulit nipis Judul yang sama perlu memohon nombor 

ISBN yang berlainan 

Penerbitan “Print-on-demand” Penerbitan yang diulang cetak disebabkan 

adanya permintaan khas tidak perlu 

memohon SBN baru. 

Penerbitan buku dan CD Penerbitan judul yang sama tetapi 

diterbitkan berasingan perlu memohon 

nombor ISBN berlainan 

Penerbitan buku dwibahasa Buku yang menggunakan judul dan 

kandungan dwibahasa layak mendapat 

nombor ISBN. 

Penerbitan buku yang disertakan dengan 

CD 

Menggunakan satu nombor ISBN untuk 

buku sahaja 

Penerbitan dwibahasa dalam satu buku Menggunakan satu nombor ISBN sahaja 

Penerbitan e-Book Setiap format fail penerbitan e-book yang 

berlainan (contohnya pdf., ePub) perlu 

memohon nombor ISBN berlainan. 



KRITERIA HURAIAN 

Penerbitan luar negara Buku yang diedarkan di Malaysia yang 

telah mempunyai nombor ISBN Negara 

asal tidak perlu memohon nombor ISBN di 

Malaysia. Kecuali mendapat hak 

penerbitan (Lampirkan surat kebenaran 

mendapat hak penerbitan) 

Penerbitan yang mengandungi dua judul 

dalam satu buku 

Menggunakan satu nombor ISBN sahaja 

Ulang cetak Tidak perlu memohon nombor ISBN baru. 

Kecuali tiada ISBN pada cetakan pertama 

atau telah menambah sebanyak sekurang-

kurangnya 2 bab ke atas daripada cetakan 

pertama. 

 

Nota : Sebarang perubahan/kemaskini maklumat adalah tertakluk kepada peraturan yang 

ditetapkan oleh Pusat Kebangsaan ISBN dan keadaan semasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


