
Keterangan:
*Deadline pengajuan yang tertera dalam tabel adalah deadline pengajuan yang ditentukan oleh DRPM UI, untuk proses administrasi terlebih dahulu

Informasi Insentif Buku Ajar Yang Telah Diterbitkan 2016

No Program Dana Maks Persyaratan Berkas yang dikirimkan Tenggat waktu

1 Insentif Penulisan
Buku Ajar Yang
Telah Diterbitkan

Rp 18.5 juta* 1. Program ini hanya diperuntukkan bagi dosen/peneliti PTN/PTS
2. Buku yang diajukan merupakan terbitan setelah 1 Januari 2014
3. Buku yang diajukan bukan dummy, contoh cetak, atau fotokopi

dan memiliki nomor ISBN.
4. Buku yang diterbitkan belum pernah memperoleh insentif sejenis
5. Buku yang diajukan bukan merupakan buku yang terbit

berdasarkan hasil dari hibah penulisan buku ajar/ bukan buku
revisi yang pernah memperoleh insentif buku ajar yang
diselenggarakan oleh lembaga/perguruan tinggi yang
menggunakan sumber dana APBN.

6. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif
adalah buku ajar, kompendium, monograf, pengayaan
pembelajaran atau modul pengajaran, yang didasarkan pada data
dan informasi hasil penelitian yang diselenggarakan di Indonesia.
Sebaliknya, Buku manual untuk pengoperasian program
komputer, petunjuk praktikum, bentuk asli
skripsi/tesis/disertasi, dan laporan penelitian tidak akan
dipertimbangkan.

7. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan memenuhi unsur: (1)
Prakata, (2)Daftar Isi, (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab
atau bagian, (4) Daftar Pustaka, (5) Glosarium, (6) Indeks
(sebaiknya).

8. Jumlah halaman teks utama (batang tubuh) > 49 halaman
9. Buku bukan saduran/terjemahan dan bebas dari plagiarisme.
10. Ukuran buku minimal A5 (14,8 x 21 cm).
11. Jumlah buku yang diajukan dapat lebih dari 1 (satu) judul

1. Buku yang telah diterbitkan (bukan
dummy/contoh cetak) dan ber-ISBN
sebanyak 2 eksemplar (1 untuk Direktorat
Jendral Penguatan Riset dan
Pengembangan dan 1 untuk arsip DRPM)

2. Surat Pengantar dari Institusi yang di
tandatangani oleh pimpinan perguruan
tinggi (Disiapkan oleh DRPM)

3. Biodata penulis
4. Surat pernyataan dibubuhi meterai

Rp6000, yang memuat:
a. Nama mata kuliah yang akan

memanfaatkan buku tsb sebagai
buku pegangan atau buku pengayaan

b. Bahwa buku merupakan karya sendiri
dan bebas plagiarisme

c. Pengesahan oleh Dekan atau Direktur
DRPM

5. Wajib Mengisi form isian pengusul yang
dapat diakses melalui
http://goo.gl/forms/zSNBvkwBQr

6. Berkas usulan (biodata dan surat
pernyataan) dijilid rapi sebanyak 2
eksemplar dengan sampul muka warna
Hijau (1 untuk Direktorat Jendral
Penguatan Riset dan Pengembangan dan
1 untuk arsip DRPM)

7. Form isian (soft copy) dalam 1 keping CD

12 April 2016*
pk. 15.00 WIB


