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PENGAJUAN 

HIBAH BUKU AJAR
Oleh

Ashar Hasairin



Ungkapan Tim Reviewer

Tidak dianggap dosen, 
bila tidak menulis Buku   

Tidak berkualitas

Menulis buku mudah di Era digital



 Program HIBAH Penulisan Buku Ajar dan 
Insentif Buku Ajar dikelola Kemenristekdikti.

 Program ini terbuka bagi dosen berbagai 
bidang ilmu yang diturunkan dari 
pengalaman penelitiannya.



Tujuan

► Memacu para dosen untuk terus meneliti 
dan menerbitkan hasil dan temuannya, 
khususnya menulis buku ajar PT. 

► Meningkatkan publikasi ilmiah dalam 
bentuk buku untuk memperkaya wawasan 
ilmiah dalam kegiatan meneliti & Mengajar

► Dapat menjadi sarana belajar atau 
pemahaman ilmu bagi para mahasiswa.



» Buku Ajar  ---- batas  25 Mei 2018 

» Rp.25.000.000.-

» Sistematika pengusulan 
http://belmawa.ristekdikti.go.id
Pengajuan usulan: 
pendidikan.akademik@ristekdikti.goid  

Insentif Buku Ajar ---- batas 31 Maret 2018

(Buku Ajar Terbit 31 Des. 2015)  

 Rp18.500.000.- / potong pajak 15%  

Informasi: http://s.id/insentifbuku

HIBAH

http://belmawa.ristekdikti.go.id/
http://s.id/insentifbuku


Syarat Pengusul Buku Ajar

• Belum pernah didanai Kemenristekdikti sumber 
dana APBN

• Perorangan atau kelompok dosen dalam mata 
kuliah yang sama 

• Perorangan atau kelompok dosen yang telah 
mempunyai sertifikat pendidik (SERDOS)

• Perorangan atau kelompok dosen dari PT di 
lingkungan Kemenristek Dikti  (KOLABORASI)

• Buku yang diusulkan dari bidang Ilmu Sains,
Teknologi, Enginering, Matematika 



Program Insentif Buku Ajar Terbit

1. Terbuka bagi dosen memiliki NIDN/NIDK dan ID 

SINTA.

2. Pengusul belum pernah mendapatkan hibah buku

3. Buku ajar telah memiliki ISBN dan diterbitkan oleh 

penerbit yang bereputasi internasional atau 

anggota IKAPI/APPTI.

4. Buku ajar terbit setelah 31 Desember 2015.

5. Pengusul dari perguruan tinggi yang sudah

memutakhirkan data publikasi pada Aplikasi

Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi pada

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja akan 

mendapat prioritas.

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja


6. Buku manual pengoperasian program 

komputer, petunjuk praktikum, 

skripsi/tesis/disertasi,

saduran/terjemahan, plagiarisme dan 

laporan penelitian tidak diterima.

7. Buku yang diajukan harus sudah 

lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) 

daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi 

dalam Bab, (4) daftar pustaka, (5) 

glosarium, (6) indeks.

8. Dst.  



MEKANISME PENGUSULAN 

DAN TAHAP PENILAIAN

ADA DALAM PANDUAN



Dokumen usulan beserta lampirannya 
dikirimkan kepada:

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

u.p. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Gedung BPPT 2 Lantai 20

Jalan MH Thamrin No.8, Jakarta 10340



MEKANISME PEMBERIAN 

INSENTIF

1. Buku diseleksi tim penilai dan dievaluasi 
berdasarkan persyaratan administrasi

2. Kriteria penilaian:

a.Tahun terbit buku, orisinalitas, bobot, 
kelengkapan unsur buku, kemutakhiran
pustaka, keterbacaan, mutu ilustrasi, 
khalayak pembaca, dan kriteria lainnya;

b. Rekam jejak peneliti, produktivitas publikasi
artikel ilmiah, keterkaitan naskah dengan 
pengajaran dan penelitian



PRINSIP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

►Mulai dari yg mudah utk memahami yg sulit

►Konkret untuk memahami abstrak

►Pengulangan akan memperkuat pemahaman

►Umpan balik positif akan memberikan 
penguatan thd pemahanan mhs

►Motivasi yg tinggi penentu keberhasilan  



BUKU

• Bahan tertulis 

• Buah pikiran dari pengarangnya

• Buku yg baik menggunakan bahasa EYD, 

mudah dimengerti, disajikan secara 

menarik dilengkapi gambar dan 

keterangannya.  



SYARAT PENULISAN NASKAH

 MENGUASAI BIDANG ILMU YG AKAN DITULIS 
 MEMPUNYAI PENGALAMAN MENGAJAR 

MENGALIHKAN PBM LISAN KE DALAM TULISAN
 TERAMPIL MENGARANG

 menguasai kata : makna, bentuk & golongan
 memiliki kosa kata yg memadai
 menguasai tata bahasa
 terampil menulis kalimat bernas
 trampil menulis paragraf & merangkainya menjadi   

wacana
 trampil menyusun bahan tulisan

 MENGUASAI TEKNIK MENULIS JENIS KARYA 
ILMIAH (buku, makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah)

 MENGENAL CALON PEMBACA



BAGIAN ISI

Menampilkan: 
1) Tujuan umum pembelajaran
2) Tujuan khusus pembelajaran
3) Uraian materi

- Penjelasan teori & illustrasi
- Sajian contoh-contoh

4) Rangkuman 
5) Latihan (Soal-soal) & Kunci Jawaban
6) Glossarium  (Istilah-istilah penting)
7) Daftar Pustaka



INDEKS

 Daftar Indeks pada bagian akhir 
dari semua Bab atau Pokok 
Bahasan.

 Daftar indeks berisikan indeks 
subjek atau indeks istilah teknis 
dan penting sesuai dengan ilmu 
yang ditulis.



CURICULUM VITAE

Riwayat hidup penulis berkenaan : 

1) Nama lengkap

2) Tempat dan tanggal lahir

3) Riwayat Pendidikan

4) Aktivitas pembelajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat

5) Informasi penting yang pernah 
dihasilkan baik penulisan jurnal dan 
buku.



Agar buku mudah dibaca upayakan : 

• Kalimat-kalimat pendek tapi jelas

• Kalimat aktif

• Gambar atau ilustrasi yang sesuai untuk 

memperjelas atau menarik perhatian

• Contoh-contoh

• Berbagai variasi format sajian, bentuk, 

besaran huruf utk menarik perhatian.



Aspek Bahasa Dalam Penulisan

• Komunikasi Ilmiah

• Ragam bahasa tulis bukan bahasa lisan

• Gunakan kalimat-kalimat baku

• Pedoman Umum EYD 

• Penulisan perlu ketelitian :

- Cara pengutipan

- Penulisan Akronim, lambang, ukuran

- Pengolahan kata

- Bahasa lisan dan tulisan

- Tanda Baca (?)---(,) ---(.) ---(:) --- (;) ---(!)     



Contoh Bahasa Lisan

• Logat & Kebiasaaan daerah

Contoh : Pada kata “pula” sehingga muncul 

kata begitu pula, demikian pula, iapula, dsb

Contoh : Pada kata “lah” sehingga muncul 

kata begitulah, demikianlah, beginilah, 

itulah, dsb

• Kalimat tdk menyambung sbg Subjek

Contoh : Dimana……..; yang mana………



• Kata berimbuhan gabung depan dengan 

belakang (konfik) ditulis serangkai 

Contoh

- Pertanggung jawaban -----

Pertanggungjawaban

- Menganak tirikan   ----- Menganaktirikan 

- Pada hal  ------- padahal

Tanda Baca  (?) --- (,) --- (.) --- (:) --- (;) --- (!) --

ditulis rapat di akhir kalimat

- bila menyambung kata harus ada jarak.    



Pesan Terakhir Tim 
Reviewer

Tidak dianggap ilmuwan, 
bila dosen tidak menulis Buku   






