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A. Latar Belakang 

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, Unpad 

dituntut untuk siap memasuki persaingan global sebagai World Class University. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan jumlah sitasi melalui penulisan 

buku ajar atau buku referensi nasional. Hibah Penulisan Buku ini terbuka bagi Dosen 

Unpad yang memiliki naskah buku ajar atau buku referensi nasional yang diturunkan 

dari pengalaman penelitiannya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.  

 

B. Rasional 

Tidak sedikit Dosen Unpad yang berpengalaman dalam melakukan penelitian dan 

telah menguasai state of the art dalam bidang keahliannya. Pengalaman tersebut 

sepatutnya dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis buku. Hibah Penulisan 

Buku diberikan dalam rangka meningkatkan jumlah buku yang ditulis oleh Dosen 

Unpad yang hingga saat ini jumlahnya masih terbilang sedikit jika dibandingkan 

dengan jumlah hibah penelitian yang telah diterima. 

 

C. Tujuan Kegiatan 

1. Memotivasi Dosen Unpad agar selalu meneliti dan menulis, khususnya menulis 

buku ajar atau buku referensi nasional; 

2. Memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar; 

3. Memperkaya sarana belajar atau pendalaman ilmu melalui buku; 

4. Meningkatkan sitasi.  

 

D. Kriteria 

Ketentuan pengajuan usulan Hibah Penulisan Buku harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 
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1. Kriteria Pengusul 

a. Dosen Unpad yang memiliki NIDN/NIDK dengan jabatan fungsional minimal 

Lektor; 

b. Pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan naskah buku yang sesuai 

dengan bidang keilmuannya; 

c. Dapat diajukan secara individu atau tim dengan bidang keilmuan sesuai dengan 

usulan naskah buku; 

d. Pengusul wajib menyertakan surat pernyataan bebas plagiarisme pada saat 

melakukan pengunggahan dokumen usulan melalui online system. 

2. Kriteria Naskah Buku yang Diusulkan 

a. Naskah buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan Hibah Penulisan Buku 

adalah draf buku (buku ajar atau buku referensi nasional) yang didasarkan pada 

data dan informasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengusul ditambah 

sumber lain yang terkait; 

b. Naskah merupakan karya Pengusul/tim, bukan merupakan revisi buku yang 

sudah terbit; bukan hasil terjemahan atau saduran; bukan menulis ulang tesis 

atau disertasi menjadi sebuah buku; dan bukan laporan penelitian yang akan 

diterbitkan menjadi buku, dan dengan sendirinya harus bebas dari plagiarisme, 

yang dituangkan dalam surat pernyataan; 

c. Naskah buku berisi outline buku yang disusun secara sistematis dan jelas.  

3. Kriteria Luaran 

a. Naskah buku 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; 

b. Naskah buku wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, 

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

Penyusunan kutipan serta daftar pustaka wajib mengunakan aplikasi referensi 

seperti Mendeley, Zotero, Refworks, Endnote; 
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c. Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 100 halaman 

(tidak termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran); 

d. Naskah buku yang ditetapkan sebagai penerima hibah wajib diterbitkan pada 

penerbit yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 

e. 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). 

 

4. Kriteria Penerbit 

a. Naskah akhir harus melalui proses penyuntingan dan tata letak (lay out) yang 

dilakukan oleh Penerbit; 

b. Penerbit yang dimaksud dalam Hibah Penulisan Buku ini adalah penerbit yang 

dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 

 

E. Besaran Dana Program 

Jumlah dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Tahap pertama sebesar 30% diberikan setelah penandatanganan kontrak; 

b. Tahap kedua sebesar 70% diberikan setelah naskah buku telah disunting 

(editing) oleh penerbit yang dikelola oleh PTN BH yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan atau Surat Pernyataan dari Penerbit. 

 

F. Luaran Kegiatan 

Satu naskah buku ajar atau buku referensi nasional yang disunting (editing) oleh 

penerbit yang dikelola oleh PTN BH, dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Surat 

Pernyataan dari Penerbit maksimal 30 September 2020. 
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G. Jadwal 

Tanggal penting: 

a. Pengumuman     : 9 April 2020 

b. Batas penerimaan usulan   : 22 April 2020 

c. Pengumuman usulan yang didanai : 25 April 2020 

d. Penandatanganan kontrak    : 26-30 April 2020 

e. Pelaksanaan kegiatan penulisan buku : 1 Mei – 30 September 2020 

 

H. Proses Seleksi 

a. Pengusulan dilakukan melalui akun SIAT masing-masing dosen/peneliti pada 

laman https://staffs.unpad.ac.id/, dengan mengunggah dokumen-dokumen 

pendukung yang diperlukan; 

b. Seleksi akan dilaksanakan oleh tim reviewer yang dibentuk oleh Direktorat Riset 

dan Pengabdian pada Masyarakat bersama dengan Direktorat Pendidikan dan 

Internasionalisasi; 

c. Seleksi meliputi aspek kelayakan usulan draf buku, rekam jejak publikasi 

pengusul, dan potensi ketercapaian luaran; 

d. Banyaknya usulan yang akan didanai adalah 50 naskah buku ajar atau referensi. 

 

I. Penutup 

Pertanyaan terkait program ini dapat disampaikan ke: 

Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Universitas Padjadjaran 

Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor, Kabupaten 

Sumedang 45363 

e-mail: riset@unpad.ac.id 
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