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tampiran : 1(satu) lembar
Hal : Panduan Pengajuan Proposal Riset Tahun Anggardn 2017

Kepda Yth.
Dekan FTSP

Kampus ITS Surabaya

Sehubungan dengan surat Direldur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek dan
Dikti Nomor : 0601/E3.2JLTI2016 tanggal 25 Februari 2016, perihal Panduan Edisi X dengan ini
kami harapkan kesediaan Saudara untuk memberitahukan dan menyebarluaskan informasi
tersebut dalam lembar lampiran surat ini kepada pard sbf pengajar/penelitj di lingkungan unit
kerja Saudard.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang Saudara berikan kami ucapkan terima kasih.

lna Guntur7 Sr,M Eng

199903 1001ぅ
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Tembusan :

- Kabag TU dan Kerumahtanggaan Biro Umum ITS.
- Arsip
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NIP 19750511



RISTCKDIKTl

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktoral fusct dfi Pengabdian Masyarakat
i-1-4 Gedung D Jalan Jcnderal Sudirman, Senayan, Jakarta I02?0

Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 579460E5
Iffan: wrlv.dikti.go,id

Yth. Ketua LP/LPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Koordinator Kopwil. I -XlV

Dengan ini djberitahukan bahwa Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal

Fenguatan Riset dan Pengembangan masih menyelesaikan penyusunan Panduan Edisi X, yang

nantinya sebagai aqJan Para Peneliti di lndonesia untuk merEaiukan Propgsal Risel Tahun

Anggaran 2017.

qphubungan dengan perihal diatas kami mohon bantuan Bapaulbu untuk menyampaikan kepada

para peneliti bahwa Panduan yang saat ini sudah diumumkan di web non-SIMLITABMAS adalah

Panduan yang belum final / belum boleh dlgunakan sebagai acuan.

Perlu kami sampaikan bahwa bagi BapaMbu yang telah mengunggah draft Panduan tersebut

mohon berkenan untuk menarik kembali dari rveb tersebiit.

Atas perhatian dan keriasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nomor  :0601′E32′ LT′2016
Hal    I Panduan Edisi X

Te'tlbusan.
1. Dirien Penguatan Riset dan Pengembangan
2. Rektor/Ketua/DirekturPerguruanTinggi

25 Februa1 2016

DireKur Riset dan Penqabdian
Kepada Masyarkat,

ttd

Ocky Kama Radjasa
NtP 1965'1029199003100'l



RISICKDIKTl

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGl,DAN PENDIDECAN TINCCI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET

DAN PENGEBANGAN
JI MH Th―rlll No 8,J… 10340-Cca.ulg 2 BPPT,Ln● i20

Tclcpon(021)316-9768 Fatsim‖ o21)3102156
Homcpagc:、ぃぃ″rlstek聖。id

: 167L53/PB/1L2016
: Panduan pengaJuan usulan

,12,“ 6r buku■ ar"ng telah diterbi`kan

03 Marct 2016

Larnpiran

I,21

Yth.
1. Pimpinan Perguuan Tinggr Negeri
2. KoordinatorKopertis
3. Pimpina, Pcrglruan Tinggi Swasta

4. Kctua Lcmbaga Penclitian PTN/PTS
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rEngka memotiv:rsi dan menumbuh-k€mbangkan minar dosen perguruan tinggi

dalam mcnghasilkan publikasi ilmish buku aj:r yang scsuai dcngan disiplin ilmu dan mata kuliah

yang diampuaye, Dtcktomt PcngelotaaD Kakayaan htclcktusl, DircktotEt -Ictrdcral PdguataD Risct

iian Pcngonbangan, Kcmcntlrian Risct, Tchologi dm PcndidiksD TingSi dalam tahun 2016 6km

tucmberi-kan tnrindf bagl dosen porguru.n dnggl CTN/PTS) yrng ,nemlllkl buku rlrr tudlh
t.rbit drn m.mfltH ISBN, mclalui mc]adsmc Eclckli

Bcrkcnaa[ dcogsD hal tli6abut, mohoo kiranya Ssudrts daPat mcnyarpaikan infomasi ini kcpada

p.ra doscn di litrSkung& pcrguurtr tiugi Saudrrr, drtr kc?ada Klordioalor Kopenis mohoD daPat

mcrcnxkan iDforBasi iEi k@ads Pidpilrn prf8uruatr tioggi di wilaysh kcrji Saudara uDtut scgcrj

mcaya.oPaif an usulaolYa.

Usulan harus sudsh ditcrima sclas$al-lambrtny. t.nggal f5 APril 2016' Pukul l{.' WIB' diorjukan

kcpada:

DircktoBt Pengclolaatr Keka)taan totelektual
u.p. Kcpala Subdireklorat Fasilitasi Publitxsi llmiah
Dirckorrt Jcndcral Pcnguatan Riset dln Pcngc.nbangan

Gcdung 2 BPPT, kntai 20
I- M.H. TharDrin No.8 Jakarta 10340.

Pantluan Pengajuan Usulan Program IneentifBuku Ajar TefuilTahun 2016 terlamPir.

Atas pcrhatian dafl kdasamaoya diucspka[ tcriDa krsih.

Dircktur Pengelolaan Kekayaan
Inid.kirsl,

ttd

SadJuga
NIP 195901171986111001Tembusan:

Dircktur Jcndcral Ponguata[ fusct dalc Pcngcmbangan.



|

Nama dan celar
Pergu.uanlineAi

Kota Per8uruan Tina8i

JudulBuku

Nomor ISBN

Bidang llmu

Penerbit

Tahun Terbit

Alamat Rumah (lengkap)

Teiepon Rumah

Nomoa Ponsel

Surel Pribadi

Alamat Kantor (lengkap)

Telepon Kantor

Faks Kantor

Rlw.y.t Pendtdlk n

B10● ATAオ

PROGRAM :NSENT!F BUК U AIAR TERBIT

TAHUN 2016

Tahun lulus Perguruan TinSgi Eidang Spesialisa5i

S‐1

S-2

S-3

Nama Mata Kuliah yang Oiampu

Nama Mata Kuliah Strata

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Jumlah

S-1

S‐ 2

S-3

Siodata PenSaiuan Usulan lEentif BukuAia.Terbit 2016



Penelitian s (Lima) Tahun Ierakhi.

Tehun TopiMudulPenelitian Sumber Dana

Publilasi di B€*ala llmiah 5 (Uma)rahun lerakhir

Nama-nama Tahun
penulis terbit

,udul artikel Nama berkala Volume dan Status akreditasi

Penulis.n Buku Terbit 10 Tahun Terakhk

Nama(-nama)
Penulis

′Tanegal…       …2016

ttd

(  … … ………… )

'Diisilengkap dan benar sesuaa denSan kondisi pengusul.
Jika iumlah lembar tidak mencutupi dapat ditambahkan.

Bioda$ Pens.juan Usulau lnsentif Eutu Ahr Ieftit 2016

J



KOP SURAT P[RGURUAN TINGGI

SURAT PERNVATAAN
PROGRAM INSENIIF BUKU AIAR IIRBIT

TAHUN 2016

Yang bertanda tan8an dlbawah ini:

Nama Lengk.p

surel

JudulBuku

Nomor|SEN

Bidang Ilmu

lnstitusi

Alamat lnstitu5i

Telp./Faks

Oengan inimenyatakan bah\ /a :

a. buku yang saya arukan merupakan karya sara pribadi^im'

b. buku yang saya ajukan bebas plagiarisme;

c. buku yang saya ajukan merupakan terbitan setelah llenuari 2014 dan memiliki|SBN resmi;

d. buku yang saya ajukan edalah hasilterbitan baru, bukan hasil penerbitan dari Hibah Penulisan
Euku Ajar, dan bukan hasil revisi yang pernah memperoleh lnsentlf Buku Ajar yang
diselenggarakan lembaga atau per8uruan tinggi yang menggunakan sumber APBN.

Oemikian Surat P€rnyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari
ditemukan ketidaksesuaian dengan pemvataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya

bersedia berianggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan
Direktor.t Peo€elolaan Xekayaan lntelektual dari tuntutan apa pun serta bersedia mengemb.likan
5eluruh in*ntifyang saya peroleh ke Kas Ne8ara.

:          ′

2016
Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi,

(

。Coret yang tidak perlu

ε′Odaね Paga′υa′ υ,υ

'。

″,o,en■′8よυ Alar Terb:20,6 3         .



PANDUAN PENGAJUAN uSULAN
PROGRAM iNSENTIF BUKU AJAR TERB:T

TAHUN 2016

Direktor.t Pengelolaan Kekayaan tntelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangah

Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Ting8i
2076



, pen8operasian pro8ram komputer, petuniul praktikum, bentuk asli skripsi/tesis/dasertasj, dan
lapor.n penelitian tidak akan dipertrmbangkan;

f, 7. Suku yang diajukan harus sudah l€nBkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang tubuh
yang rerbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) gtosarium, (6) indeks;

8- Jumlah halaman teks utama (batang tubuh)249 halaman;

9. Buku bukan hasil saduran/t€rjemahan dan bebas ptaaiarisme, serta merupakan karya asti
pengusul (dibuktikan dengan surat pernyataan);

10. Ukuran buku minimalAS (14,8 x 21 cm);

11. Setiapjudulyang diajukan hanya melampirkan 1 {satu) eksemplar;

12. Jumlah buku yang diajukan dapat lebih dari 1(satu)judut;

13. Usulanyang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses,

14. Hasil seleki merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

15. Buku yang diajukan menjadi milil( Direktorat Pen8elolaan Kekayaen lntelektueJ dan tidak dapat
di.mbil kembali.

Dokumen usulan beserta lampirannya dikirimkan kepada:
Direltor.t Pentelolaan lckayaan lntelektual
u.p. Xepala Sub Direktorer Fasilirasi Publik si tlmiah
Dlrektorat lenderal Pehguatan Rbet dan Pengehbahgan
Nemehteriah Ris€t, Teknolo8i, dan Pendldikan Ttnqgi
Gedung BPPT 2 Lantai 20
ll. M.H.Thamrin No.8 Jakana 10340

Dokumen yanS diUrimlan terdiri atai:
1. Satu eks€mpla. buku yang diusulkan;
2. Surat pengantar dari institusi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tlngSi (rektor,

dekan, atau letua lembaga penelitian);
3. Siodata penulis sesuai format terlamFir;
4. Slrat pemfataan dibubuhi meterai Rp6.m (enam ribu rupiah), yang memuat:

a. Nama mata luliah yang akan memanfaatkan buku tersebut sebagai buku pegangan atau
buftu pengayaan;

b. Pernyataan bahwa buku merupakan karya sendiri dan bebas plagiadsme;
5. Mengisirorm isian pengusul fang dapat diakses melalui Ltto://soo.rllforms/zsNBvkwBer

MEIG'{ISME PEMSERIAI{ INSET{TIF

1. Buku yang diajukan akan diselekE oleh tam penilai dan die\raluasi berdasarkan persyaratan
administrasi dah kriteria penilaian yangtel.h ditentukan;

2. Xriteria penilaiah antara lain: tahun terbit, orisinalitas dan botlot, kelengkapan unsur buku,
kemutakhiran pustaka, rekam jejak p€nelitian, produktivitas publikasi a(ikel ilmiah,
keterkait n naskah dengan penSajaran dan p€nelitian, keterbacaan, kualiias ilustrasi, khalayak
pembaca, dan kriteria lainnya;

3. Dana insentif hanya diberikan kepada penulis yang telah dinyatakan lolos seleksi dan
melenSkapi berkes administrasi keuangan berupa surat pernyataan tangSung jawab mutlak
(SPTIM), kuitansi. nomor rekening dan totokopi halaman identitas buku tabunSan, dan
fotokopi kartu NpWp;

4. l(eputusan hasil seleksi merupakan kewenangan Oirektur Pengelolaan Kekayaan tntelektual
atas rekomendasitim penilai dan tidak dapatdi8anggu gugat;

5. Biaya prograh kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pengelolaan (ekayaan lntelektlal
Tahun Anggaran 2016.

Panduen Pengriuan Usulan lns€nt f Brrku Ajar Terbit 2015



PANDUAN PENGAJUAN USUI.AN
PROGRAM INSENTIF BUKU AJAR TERBIT

TAHUN 2O16

IATAR AETA(ANG
Program Insentif Buku Ajar Terbit Perguruan TinSgi merupakan satah satu program yang dikelola
oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan lntelekrual lDirektorat pengelolaan Xt), Direktorat Jenderal
Penguatan Rjset dan Peng€mbangan Xementerian Riset, Teknotogi, dan pendjdikan Tinggi tahun
anBgaran 2016. Program initerbuka bagi dosen yang telah menerbatkan bulu pembelajaran untuk
perguruan tinggi yang diturunkan dari pengalaman penelitiannya dalam bert€gai disiplin ilmu.

Tidak s€dikit jumlah dosen lndonesia yang berp€ngalaman dalam melakukan penelitian yang
berhasil. Dosen yang mengikuti program pehelitian telah mehgenal stote ol the ort dalam bidang
keahliannya. Pengalaman tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis
buku. Namun szngat dlsryan$kzn behwe lurnleh buku yang ditu,is dosen masih sangat sedikit iika
dibandingkan dengan bantuan/penu8asan penelitlan yanBditerima perguruan tinggidi tndonesia.

Program ini tidak membiayai penyiapan atau penerbitan naskah buku, tetapi menyediakan
sejumlah dana insentif bagi penulis buku yang butunya telah diterbitkan baik oleh unat penerbitan
perguruan tinggi maupun penerbit komersial dan memiliki ISBN llntenotionol Stondord Book
,Vomber). Bagi para penerima insentif, hak moral, hak lepengaranSan, dan royalti tetap ada pada
penulis.

TUIUAT{
Program lnsentif &rku Aiar Terblt Perguruan TinSgi bertuiuan memacu para dosen untuk terus
menelitidan menerbitlan hasilnya, khususnya menulis buku perguruan tingei. Kegiatan sepeniini
pada akhirnya akan meningkatkan publikasi ilmiah dalam bentuk buku untuk memperlaya
wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar seorang do5en, serta dapat menjadi sarana
bel.j.r ateu pemahaman ilmu ba8ipar. mehasiswa.

BESARNYA I SENIF
lnsentif yang diberikan maksimum sebesar Rp18.SOO.om (delapan belas juta lima ratus bu
rupiah) untul setiapjudul dipotong parak 1S*.

XEIE IUAN
Xetentuan pengajuan usulan Program lnsentil penulisan Buku Aiar Terbit tahun 2016 harus
memenuhi perayaratan sebagai berikut.

1. Prograo ini terbuka bagi dos€n PTN/PTS yan8 telah menerbitkan buku perguruan tinggi baik
oleh penerbit univershar maupun penerbit komersial setelah tanggal 1 ,anuari 2014;

2. Pengusulan insehtif buku ajar terb[ disahkan oleh pimpinan pe.guruan tinggi. pengusul dari
per8u.uan tinggi yan8 sudah memutakhirkan data publikasi pada Aplikasi Kinerja pehelitian
Perguruan Tinggi pada http://simlitabmas.dikti.so.idAineria akan mendapat prioritas.

3. Buku yang diaiukan btkan dummy, contoh cetak, atau Iotokopi, dan sudah memiliki nomor
ISBN;

4. Judulbuku yang dialukan belum pernah memperoleh insentif sejenis;

5. Buku yaDS diajukan bukah rDerupakan buku yanS diterbitkan berdasarlan hasil dari hibah
penulBan buku ajar atau bukan buku hasil revisi yang pernah memperoleh insentif buku aiar
yang diselenggarakan oleh lembaga atau perguruan tihggi yang menSguhakan sumber dana
APSt{;

6. Jenir buku yan8 dapat diajukan uhtuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, kompendium,
monogctf, pengayaan pembelajaran etau modul pengajarao yang didasarkan pada,dat-a dan
informasi hasil penelitian yang diselenggarakan di tndonesia. Sebdliknya, buku manual untuk

Panduan PenBajuan Usulan lnsentif Buku AFrT€6it 2o1E

/



BATAS AKHIR PCNERIMAAN uSULAN

8uku beserta ketengkapannya harus sudah d ter ma Direktorat pengelolaan kekavaan lntelektual

se18"bat,3mbatDy8 13ng881■ 5ハprl17● lc Puku:■ 4 00 WiB_

PENjEIASAN EBIH LENGKAP
Bila ada hallain vang belum ielas dalam panduan ini,si18kan menghubunei

Subdirektorat Fasilitasi Publ kasi llmiah′  Direktorat」 enderal Pengelolaan Kekavaan lntelektual―

Kemente■ an R`et TeknO10g′ dOn Pendidikan Tinggi melalui sureL publka● onstekd kti gOld

dengan subvek lNSE輌 F BUKU AIAR TERBr

Jakarta,   Maret 2016

Direktur pengeloiaan Kekayaan lntelektuai,

ttd

Sadiuga

NIP 195901171986111001

Panduan PenBajuan Usulan lhsehtif Bulu Ajar Te.bit 2015


