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A. LATAR BELAKANG 

Program Hibah Penulisan Buku Ajar merupakan salah satu program yang dikelola oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Program ini terbuka bagi 

dosen/peneliti di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memiliki naskah 

buku ajar dan buku teks yang diturunkan dari pengalaman penelitiannya, ditambah 

dengan terbitan hasil penelitian orang lain yang dilakukan, dalam bidang ilmu apa pun 

tetapi belum pernah dijadikan bahan buku ajar. Yang dimaksud buku ajar dalam program 

ini adalah buku untuk kalangan perguruan tinggi, termasuk monograf. Program ini tidak 

dimaksudkan untuk menulis ulang tesis atau disertasi menjadi sebuah buku. Program ini 

untuk membiayai penyiapan atau penerbitan naskah buku serta insentif. 

 

B. TUJUAN 

Program ini bertujuan memotivasi para dosen agar selalu meneliti dan terus menulis, 

khususnya menulis buku ajar dan buku teks serta monograf. Kegiatan seperti ini pada 

akhirnya jelas akan memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar. 

Bagi para mahasiswa, buku yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi sarana belajar 

atau pendalaman ilmu. 

 

C. BESARNYA PENDANAAN 

Dana diberikan sejumlah Rp 3.000.000 untuk setiap judul naskah. Terdiri dari Rp 

1.000.000 untuk insentif, dan Rp 2.000.000 untuk penerbitan. Diberikan kepada dosen 

yang bukunya lolos seleksi, dan mengikuti semua kegiatan terkait hingga selesai. Proses 

penerbitan dapat dilakukan apabila naskah yang telah direvisi dan disetujui oleh 

pendamping, dan naskahnya telah disunting (editing) oleh penerbit sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 

D. KETENTUAN PENGUSUL HIBAH 

Ketentuan pengajuan usulan Program Penerbitan Buku tahun 2019/2020 harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Program ini terbuka bagi semua dosen yang memiliki NIDN/NIDK yang telah 

mempunyai naskah lengkap untuk disunting dan belum pernah memperoleh 

hibah sejenis; 

2. Pengusul harus penulis kesatu atau penulis kedua; 

3. Pengusul dapat mengajukan sebanyak-banyaknya dua usulan naskah buku dengan 

judul naskah yang berbeda, dengan catatan yang diterima hanya satu naskah; 
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E. KETENTUAN NASKAH YANG DIUSULKAN 

1. Naskah buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan biaya penerbitan dari 

program ini adalah naskah buku (buku ajar, buku teks atau monograf) yang 

didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian yang dilakukan oleh yang 

bersangkutan di Indonesia dan ditambah sumber lain yang terkait; 

2. Naskah merupakan karya sendiri/tim, bukan merupakan revisi buku yang sudah 

terbit, bukan hasil terjemahan atau saduran, dan bukan laporan penelitian yang 

akan diterbitkan menjadi buku, dan dengan sendirinya harus bebas dari 

plagiarisme, yang dituangkan dalam surat pernyataan; 

3. Naskah buku yang diajukan wajib dikirim dalam satu berkas (file) harus 

mempunyai unsur: (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam 

bab beserta tujuan instruksionalnya bagi buku ajar, (4) daftar pustaka, (5) 

glosarium, dan (6) indeks (sebaiknya); 

4. Naskah buku disarankan menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, 

mencakup: daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, indeks dan glosarium. 

Penyusunan kutipan serta daftar pustaka disarankan mengunakan aplikasi 

referensi seperti Mendeley, Zotero, Refworks, Endnote. 

5. Naskah buku diketik menggunakan huruf Times New Roman (font 11 pt) pada 

kertas ukuran UNESCO (15,5 x 23 cm) dengan jarak 1,15 spasi, berupa salinan 

lunak (softcopy); 

6. Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 60 halaman (tidak 

termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran); 

7. Penulis (dan penerbit) memiliki hak untuk: (a) menerbitkan dan mendistribusikan 

versi cetak edisi pertama buku; dan (b) menerbitkan dan mendistribusikan secara 

penuh naskah edisi berikutnya dalam versi cetak maupun elektronik (e-book); 

8. Tingkat kesamaan kata maksimal 15 persen, dibuktikan dengan hasil cek 

kesamaan menggunakan aplikasi turnitin; 

9. Telah melalui proses proofreading (keterbacaan) dari pihak yang berkompeten. 

 

F. KETENTUAN PENERBIT 

1. Naskah akhir harus melalui proses penyuntingan dan tata letak (layout) yang 

dilakukan oleh Penerbit Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Anggota IKAPI 

dan APPTI) dan penerbit lain yang memiliki reputasi sama, serta memiliki daring 

online dan wadah untuk buku elektronik (e-book); 

2. Memasukkan data buku yang sudah memiliki ISBN dan terbit ke laman Sinta. 

 

G. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

Persyaratan administrasi dari setiap pengusul dalam bentuk (i) salinan lunak naskah dan 

(ii) salinan lunak berisi data dan informasi hasil pindai (scan) atau hasil foto yang 

terdiri atas: 

1. Surat pengantar dari pimpinan fakultas atau prodi, 

2. Biodata setiap penulis sesuai dengan format terlampir; 

3. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang memuat: 
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a. Bahwa naskah belum pernah diterbitkan dan bebas dari plagiarisme; 

b. Bahwa semua penulis (bila lebih dari seorang) bersedia menuntaskan naskah 

buku sesuai yang ditentukan di dalam perjanjian; 

c. Menyebutkan bidang ilmu berdasarkan kelompok bidang ilmu (agama, 

sastra/filsafat, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, pertanian, mipa/farmasi, 

teknik, psikologi, kesehatan/olahraga, atau seni); 

d. Kesanggupan menyelesaikan buku dan dapat diterbitkan paling lambat 31 

Agustus  2020. 

 

H. MEKANISME SELEKSI DAN EVALUASI 

1. Naskah dari pengusul akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan 

persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan; 

2. Kriteria penilaian antara lain: kesiapan naskah, kelengkapan unsur buku, kaitan 

bahan yang dibahas, hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia, kemutakhiran 

pustaka, rekam jejak peneliti, produktivitas publikasi artikel ilmiah, keterkaitan 

naskah dengan pengajaran dan penelitian, keterbacaan naskah, kualitas ilustrasi, 

khalayak pembaca, kompetensi pendamping yang diusulkan, dan kinerja penerbit 

dalam menerbitkan buku perguruan tinggi; 

3. Keputusan hasil seleksi merupakan kewenangan LPPM berdasar rekomendasi tim 

penelaah dan tidak dapat diganggu gugat; 

4. Penulis wajib memperbaiki naskah berdasarkan saran lisan dan atau tertulis dari 

pendamping. Batas waktu penyerahan naskah perbaikan dan surat persetujuan 

dari pendamping; 

5. Biaya program kegiatan ini dibebankan pada Rencana Operasional Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo 

 

I. BATAS AKHIR PENERIMAAN USULAN 

Usulan hibah buku yang diajukan harus sudah diterima oleh LPPM selambat-lambatnya 

tanggal 31 April 2020. 

 

J. KETERANGAN TAMBAHAN 

Informasi terbaru, tahapan kegiatan, penetapan pemenang, dan keterangan tambahan 

lainnya dapat dilihat di: lppm.umpo.ac.id 

 

Ponorogo,  November 2019 

Ketua, 

 

TTD 

 

Rizal Arifin, M.Si., Ph.D. 

NIK. 19870920 201204 12
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BIODATA PENULIS * 

PROGRAM PENULISAN BUKU 

 

Nama Lengkap : ……………………………………………………………… 

Gelar Akademik : ……………………………………………………………… 

NIDN/NIDK : ……………………………………………………………… 

ID SINTA (URL) : ……………………………………………………………… 

Alamat Rumah 

(lengkap) 

: ……………………………………………………………… 

Nomor Ponsel : ……………………………………………………………… 

Surel Pribadi : ……………………………………………………………… 

Alamat Kantor 

(lengkap) 

: ……………………………………………………………… 

Telepon Kantor : ……………………………………………………………… 

 

Riwayat Pendidikan 

 Tahun Lulus Perguruan Tinggi Bidang Spesialisasi 
S-1    
S-2    
S-3    

 

Nama Mata Kuliah yang Diampu 

No Nama Mata Kuliah Strata 
   
   
   

 

Pengalaman Penerbitan Buku 10 Tahun Terakhir 

Nama(-nama) 
penulis 

Judul Buku Tahun Penerbit ISBN 

     
     
     

 

 

………………, ……………….2020 

 

Ttd 

 

(Nama Pengusul) 

NIDN. 
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