PANDUAN PENGAJUAN USULAN
PROGRAM INSENTIF BUKU AJAR FIP UMJ
TERBIT TAHUN 2021

LATAR BELAKANG
Program insentif Buku Ajar FIP UMJ merupakan salah satu program yang dikelola oleh
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FIP UMJ dengan menggunakan anggaran 20202021. Program ini terbuka bagi dosen tetap FIP UMJ dari berbagai bidang ilmu yang telah
menerbitkan buku ajar yang diturunkan dari pengalaman penelitiannya. Dosen yang
mengikuti program penelitian telah mengenal state of the art dalam bidang keahliannya.
Pengalaman tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis buku.
Namun sangat disayangkan bahwa jumlah buku yang ditulis dosen FIP UMJ masih sangat
sedikit. Program ini tidak membiayai penyiapan atau penerbitan naskah buku, tetapi
menyediakan sejumlah dana insentif bagi penulis buku yang bukunya telah diterbitkan, baik
oleh unit penerbitan perguruan tinggi maupun penerbit komersial. Bagi para penerima
insentif, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis.

TUJUAN
Program Insentif Buku Ajar Terbit FIP UMJ bertujuan memacu para dosen untuk terus
meneliti dan menerbitkan hasil dan temuannya, khususnya menulis buku ajar. Kegiatan
seperti ini pada akhirnya akan meningkatkan publikasi ilmiah dalam bentuk buku untuk
memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar seorang dosen, serta
dapat menjadi sarana belajar atau pemahaman ilmu bagi para mahasiswa.

BESARNYA INSENTIF
Insentif yang diberikan setinggi-tingginya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KETENTUAN UMUM
Ketentuan pengajuan usulan Program Insentif Buku Ajar Terbit FIP UMJ harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut.
1. Program ini terbuka bagi dosen yang telah memiliki NIDN dan ID SINTA.
2. Buku ajar telah memiliki ISBN dan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi IKAPI.
3. Buku ajar terbit setelah 31 Agustus 2020.

4. Pengusul dari dosen yang sudah memutakhirkan data publikasi pada Aplikasi Kinerja
Penelitian dan Pengabdian pada http://simlitabmas.umj,ac,id akan mendapat prioritas.
5. Judul buku yang diajukan belum pernah memperoleh insentif sejenis.
6. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, monograf,
atau book chapter.
7. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang
tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka.
8. Jumlah halaman teks utama (batang tubuh)

49 halaman.

9. Buku bukan hasil saduran/terjemahan dan bebas plagiarisme, serta merupakan karya asli
pengusul (dibuktikan dengan surat pernyataan).
10. Ukuran buku minimal A5 (14,8 cm × 21 cm).
11. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.
12. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

MEKANISME PENGUSULAN DAN TAHAP PENILAIAN
1. Surat pernyataan dibubuhi meterai Rp6.000 (http://bit.ly/suratpernyataan_InsentifBA)
2. Setiap pengusul harus membuat salinan lunak (softcopy) buku lengkap yang sudah
diterbitkan dalam format pdf meliputi:
a. sampul buku;
b. halaman yang berisi katalog dalam terbitan (meliputi Judul buku, Pengarang,
Penerbit, ukuran buku, dan ISBN);
c. daftar isi;
d. seluruh isi buku; dan
e. daftar pustaka.
3. Seluruh berkas pada nomor 1 dan 2 dipindai (scan) menjadi satu berkas PDF yang diberi
nama

“NAMA-PRODI”

dan

dikirim

secara

daring

ke

alamat

email

lppm.fipumj@gmail.com dan lppm.fip@umj.ac.id

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF
1. Buku yang diajukan akan diseleksi oleh tim penilai dan dievaluasi berdasarkan
persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan;
2. Kriteria penilaian antara lain Tahun terbit buku, orisinalitas dan bobot, kelengkapan
unsur buku, kemutakhiran pustaka, keterbacaan, mutu ilustrasi, khalayak pembaca,
dan kriteria lainnya;

