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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,
karena hanya dengan ridho dan kehendak-Nya maka Buku Panduan Program Hibah Buku
Edisi Revisi- 1 ini dapat diselesaikan. Universitas Bangka Belitung secara nyata
memberikan dukungan penuh kepada para dosen UBB untuk meningkatkan kapasitas
dan kompetensinya dalam penulisan karya ilmiah dengan menyelenggarakan Program
Hibah Buku yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak Tahun 2020. Program ini
dikelola oleh Tim Pengelola Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Bangka Belitung
(TP3I-UBB) dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Bangka Belitung.
Terimakasih disampaikan kepada Anggota Tim Pengelola Penerbitan dan
Publikasi Ilmiah Universitas Bangka Belitung (TP3I-UBB) yang telah berkontribusi dalam
editing serta seluruh staf LPPM dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam
penyelesaian buku panduan ini. Tentu saja buku panduan ini masih jauh dari sempurna.
kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk dapat melengkapi dan
menyempurnakan buku panduan ini di kemudian hari. Semoga buku panduan ini dapat
memberi maanfaat bagi Dosen dan civitas akademika di UBB khususnya, serta bagi
semua pihak yang membutuhkan.

Balunijuk,

Maret 2022

Tim Penulis
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PENDAHLUAN
Latar Belakang
Ketersediaan buku yang merupakan bagian dari proses pembelajaran akan
memudahkan mahasiswa memahami dalam memahami matakuliah. Buku merupakan
pelengkap dalam meningkatkan refrensi pembelajaran dan sebagai rujukan yang relevan
dalam menulis artikel ilmiah. Dosen Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini memiliki
potensi besar dalam menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan latar belakang
keilmuannya. Selain itu di dalam setiap dharma Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakarat Dosen UBB melaksanakannya secara rutin disetiap tahun. Berdasarkan
pengalaman tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UBB melalui Tim Pengelola Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Bangka Belitung
(TP3I-UBB) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada dosen di lingkungan
Universitas Bangka Belitung agar dapat menghasilkan karya ilmiah berupa buku dengan
bentuk buku ajar, buku refrensi dan monograf.
Program hibah buku ini kemudian menjadi program kerja rutin tim TP3I-UBB yang
dimulai sejak tahun 2020. Program ini terbuka bagi semua dosen di lingkungan
Universitas Bangka Belitung yang telah memiliki naskah/draft buku yang diturunkan dari
pengalaman para dosen selama meneliti, mengabdi dan atau kegiatan tridharma
perguruan tinggi lainnya yang relevan. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas publikasi para dosen di Universitas Bangka Belitung sehingga kedepan jumlah
karya ilmiah dalam bentuk buku yang dikeluarkan oleh UBB Press dari tahun ke tahun
semakin bertambah.
Panduan Program
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Tujuan
Program Hibah Buku bertujuan untuk memotivasi para dosen di lingjkungan
Universitas Bangka Belitung agar melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
secara terintegrasi dan menuangkan ide/gagasan/pemikiran tersebut dalam suatu
tulisan, khususnya dalam bentuk buku. Buku merupakan produk karya ilmiah sebagai
bentuk eksistensi dan rekam jejak dosen yang secara langsung berkontribusi tidak hanya
untuk meningkatkan eksistensi atau kinerja dosen itu sendiri tetapi juga dapat
meningkatkan eksistensi prodi, fakultas dan universitas. Selain itu, buku juga dapat
digunakan dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti
perkuliahan selama ini.

Jenis Buku yang Dapat Diusulkan
Jenis buku yang dapat diusulkan dalam program hibah buku Tahun 2022, adalah
sebagai berikut :


Monograf
Monograf berisi satu topik atau lebih yang saling berkaitan. Monograf ditulis

oleh satu orang. Selain itu, monograf juga merupakan terbitan tunggal yang selesai
dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan.


Buku Teks atau Buku Referensi
Buku yang berisi satu bidang ilmu, substansi pembahasan berfokus pada satu

bidang ilmu. Buku teks menjelaskan topik yang luas. Urutan materi dan struktur buku
teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu (content oriented).
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Buku Diktat/Buku Ajar
Diktat berisi keseluruhan bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan

disusun oleh pengampu mata kuliah tertentu, mengikuti kaidah tulisan ilmiah,
disebarluaskan terbatas hanya bagi mahasiswa peserta mata kuliah. Dilengkapi latihan
soal atau studi kasus pada setiap bab atau diletakkan sebagai satu kesatuan sebagai
lampiran.
 Buku Lain yang Relevan dengan Bidang Ilmu yang Menunjang Kegiatan Akademik
Jenis buku lain yang dimaksud dalam hal ini misalnya buku panduan kerja
praktikum, buku penuntun praktikum di laboratorium, buku saku/pedoman tata cara
dalam menunjang suatu kegiatan dalam lingkup keilmuan tertentu.

Pendanaan Hibah
Dalam program Hibah Buku Tahun 2022 ini, pemenang yang dinyatakan lolos
hingga tahap akhir berhak memperoleh :
1. Naskah buku yang direview dan dilakukan editing serta dicetak (diterbitkan)
oleh UBB Press dengan jumlah halaman maksimal 200 lembar sesuai
standar penerbitan buku ber-ISBN.
2. Mendapatkan sertifikat Hak Cipta Buku yang didaftarkan oleh Tim TP3I UBB
setelah buku dinyatakan terbit.

Batas Akhir Usulan Program
Draft Buku yang akan diajukan paling lambat diterima oleh Tim Pengelola
Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Bangka Belitung (TP3I-UBB) pada jadwal
yang telah disusun di Tahun 2022.
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Kriteria Naskah/Draft Buku
Naskah/draft buku yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Naskah/draft buku belum pernah dicetak dan atau dipublikasikan serta belum
pernah didaftarkan pada ISBN penerbit lain maupun diajukan hak ciptanya,
dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bermaterai 10.000 (Lampiran 1).
b. Naskah/draft buku yang diusulkan bukan hasil terjemahan atau saduran, bukan
laporan penelitian atau luaran penelitian yang dijanjikan akan diterbitkan menjadi
buku, dan bukan merupakan hasil revisi dari buku yang sudah pernah terbitkan
menjadi buku.
c. Diperbolehkan mengajukan naskah/draft buku yang dihasilkan dari kerjasama
penelitian/pengabdian bersama instansi terkait (pemda, perusahaan swasta, dsb)
dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang sah dari kedua pihak
yang terlibat (Lampiran 2)
d. Naskah/draft buku yang diperoleh dari hasil penelitian harus diolah kembali agar
tidak menyerupai Laporan Penelitian dengan cara menyusun ulang struktur bab atau
melakukan penyesuaian bahasa pada poin-poin tertentu. Sebagai catatan bahwa
pangsa pasar buku yang disasar adalah pangsa pasar publik dan karena itu buku
sebaiknya harus memiliki konten yang familiar dengan semua kalangan.
e. Naskah/draft buku harus mencerminkan keilmuan penulis, termasuk jika naskah
buku berbentuk Book Chapter. Naskah Buku berbentuk Book Chapter harus bersifat
tematik, bukan berupa bunga rampai.
f. Naskah/draft buku yang diusulkan harus bebas dari plagiarisme serta memenuhi
nilai similarity index maksimal 25%, penulis melampirkan hasil nilai similarity index
bersamaan dengan naskah ajuan.
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g. Jumlah halaman naskah naskah/draft buku minimal 100 halaman dan tidak lebih
dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran).
h. Naskah/draft buku yang diusulkan harus mengikuti sistematika yang ditentukan
meliputi unsur prakata, daftar isi, batang tubuh yang terbagi dalam beberapa bab,
dan daftar pustaka. Sebaiknya juga memiliki glosarium dan indeks.
i.

Naskah/draft buku wajib menggunakan sistim pengaturan buku otomatis,
mencakup: daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, index dan glosarium. Penyusunan
kutipan wajib menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zetero, Refworks,
dan Endnote (disarankan).

Kriteria Pengusul
Kriteria penulis pengusul adalah sebagai berikut:
a. Tim penulis adalah dosen tetap maupun calon dosen tetap, mahasiswa atau civitas
akademika di Universitas Bangka Belitung.
b. Penulis utama atau pengusul utama merupakan dosen tetap di Universitas Bangka
Belitung, dengan penulis pendamping dapat berasal dari selain dosen (mahasiswa
atau civitas akademika lainnya) di Universitas Bangka Beiltung.
c. Dalam satu tahun yang sama, satu dosen tetap dapat mengusulkan lebih dari 1
naskah/draft buku dengan judul yang berbeda dengan ketentuan maksimal satu
pengusul utama dan lainnya adalah penulis pendamping/anggota.
d. Bidang keilmuan tim pengusul (utama maupun pendamping) harus sesuai dengan
judul yang diajukan karena merupakan prioritas dalam pengusulan naskah/draft
buku, kebidangan ilmu penulis menjadi salah satu aspek penilaian yang ketat dalam
proses seleksi.
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Kriteria Peninjau (Reviewer)
Kriteria peninjau (reviewer) dalam program hibah buku adalah sebagai berikut:

i

a. Peninjau (reviewer) adalah dosen tetap berpendidikan S3, dengan jabatan

i

akademik minimal Lektor. Jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar lebih

i

diutamakan serta sesuai dengan kebidangan/keilmuannya.

i

b. Peninjau (reviewer) diutamakan yang telah memiliki pengalaman menyusun buku
dan pernah mempublikasikan minimal 1 buku selama menjadi dosen atau
memiliki publikasi minimal 2 jurnal internasional sebagai penulis utama atau
pernah memperoleh hibah buku dalam program sejenis dan memilki sertifikat
pelatihan tertentu terkait menyusun buku.
c. Peninjau (reviewer) bukan salah satu pengusul baik pengusul utama maupun
pendamping (anggota) dalam program hibah buku tahun 2022 ini.

Sistematika Usulan Naskah/Draft Buku
Sistematika pengusulan Program Hibah Buku Tahun 2022 disiapkan oleh tim
penulis dalam satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
1. Desain sampul (cover) naskah/draft buku (jika ada)
2. Surat pernyataan bermaterai 10.000 (Lampiran 1)
3. Surat pernyataan/keterangan tentang naskah buku yang ditandatangani oleh
kedua pihak (jika naskah/draft buku yang diajukan merupakan bagian dari
kerjasama dengan institusi lain diluar UBB baik dalam bidang penelitian,
pengabdian atau bidang kerjasama lainnya (Lampiran 2)
4. Naskah utama buku yang terdiri atas unsur prakata, daftar isi, batang tubuh yang
terbagi dalam beberapa bab, daftar pustaka, index dan glosarium (jika ada) serta
biodata penulis lengkap.
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5. Naskah/draft buku ditulis dalam kertas A5 dengan ketentuan margin (Atas= 2 cm,
Kiri= 2 cm, Kanan= 2 cm dan bawah = 2 cm), font satandar yang digunakan
adalah Times New Roman ukuran 12 atau Arial ukuran 10 dengan Line spacing
1,5. Jumlah naskah/draft buku minimal 100 lembar dan tidak lebih dari 200
halaman (tidak termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran).
6. Naskah/draft buku kemudian dijilid dan dikumpulkan dalam bentuk hardcopy
sebanyak 1 rangkap dan dikirimkan ke Kantor Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini
sekretariat Tim Pengelola Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Bangka
Belitung (TP3I-UBB). Contact Person : Ahmad Fahrul Syarif (081297438716) atau
Gigih Ibnu Prayoga (081379297789)
7. Naskah/draft buku dalam bentuk softcopy dan scan surat pernyataan bermaterai
10.000

dan

surat

keterangan

lainnya

(jika

ada)

dikirim

ke

email

tp3ubb@gmail.com dengan subject : Usulan Program Hibah Buku Tahun 2022,
dengan

nama

file

yang

diberi

judul

dengan

format

NamaPengusulUtama_Fakultas_PHB2022 (pdf dan word).
8. Mengisi form pendaftaran Program Hibah Buku Tahun 2022 pada tautan berikut
https://bit.ly/30TJXZY (harap diisi selengkap-lengkapnya).

Seleksi dan Evaluasi Naskah/Draft Hibah Buku
Seleksi dan evaluasi usulan dilakukan dalam bentuk desk evaluasi oleh 2 orang
reviewer yang telah memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Tim TP3I-UBB. Komponen
penilaian desk evaluasi usulan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3.

Panduan Program
Hibah Buku | 11

Naskah buku yang telah dinyatakan lolos seleksi (diterima) tidak diperkenankan
untuk mundur/tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya hingga buku diterbitkan. Jika
penulis terpaksa menyatakan mundur/tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya
dengan alasan yang jelas maka diharuskan membuat pernyataan pengunduran diri yang
ditujukan kepada Rektor UBB cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, Universitas Bangka Belitung.

Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Program Hibah Buku Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1)

Penyampaian Usulan : 21 Maret – 08 April 2022

2)

Desk Evaluasi : 11 – 22 April 2022

3)

Pengumuman Pemenang Hibah Buku : 25 April 2022

4)

Tanda Tangan Kontrak Pemenang Hibah Buku : 29 April 2022

5)

Batas Akhir Perbaikan Naskah Hasil Review : 13 Mei 2022

6)

Penataan Tata Letak Buku oleh Penerbit : 16-31 Mei 2022

7)

Pengecekan Tata Letak oleh Penulis dan Perbaikan Akhir : 1-7 Juni 2022

8)

Pencetakan Naskah Buku dan Pengurusan ISBN : Minggu Ke-2 Bulan Juni
s/d Akhir Juni 2022

9)

Penyerahan Buku dan Pengurusan Hak Cipta Buku : Juli 2022

Panduan Program
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LAMPIRAN 1

KOP LPPM UBB
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ______________________________________________________
NIDN
: ______________________________________________________
Pangkat/ Golongan : ______________________________________________________
Jabatan Fungsional : ______________________________________________________
Dengan ini menyatakan bahwa naskah/draft buku dengan judul dan tim penulis buku:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
yang diusulkan dalam program hibah buku UBB PRESS untuk tahun anggaran 2022
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana di
kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia
dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya
yang telah dikeluarkan dalam terbitnya buku ini ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Balunijuk, ______________ 2022
Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang menyatakan,

Materai 10000
(Nanang Wahyudin, S.E, M.Si)
NIPPPK. 198708192014041001
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___________________________
NIP/NIPPPK/NP. ____________

LAMPIRAN 2

KOP INSTITUSI atau
KOP LPPM UBB
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ______________________________________________________
NIP/Nomor Induk
: ______________________________________________________
Jabatan
: ______________________________________________________
Instansi/Lembaga : ______________________________________________________
Selaku Pihak I, dengan ini menyatakan bahwa dokumen terkait pekerjaan/kerjasama di
bidang penelitian/pengabdian/lainnya*) dengan judul/tema/nama kegiatan*)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
telah dinyatakan selesai dan sebagian/seluruh*) data yang diperoleh dari kegiatan
tersebut diatas dapat dipublikasikan sebagai buku yang diajukan dalam program Hibah
Buku Tahun 2022. Hak dan tanggungjawab dari publikasi tersebut sepenuhnya
diserahkan kepada Pihak II.
Nama
NIP/NIPPPK/NP
Jabatan Fungsional
Fakultas/Prodi

: ______________________________________________________
: ______________________________________________________
: ______________________________________________________
: ______________________________________________________

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan
seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam terbitnya buku dalam Program Hibah Buku
Tahun 2022 ini ke kas negara.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I

Balunijuk, ______________ 2022
Pihak II,

(Nama Lengkap beserta Gelar)
NIP/NP/Nomor Induk*)

(Nama Lengkap beserta Gelar)
NIP/NIPPPK/NP*)

*)Coret atau Pilih Salah satu
Panduan Program
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LAMPIRAN 3
Form Desk Evaluasi (Reviewer)

No
1

Indikator
Kesesuaian Bidang
Ilmu Penulis

2

Kedalaman Materi

3

Kemutakhiran

4

Kelayakan
Kebahasaan

5

Nilai Jual

*)
Rentang Nilai 1-5
Catatan Reviewer
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Deskripsi
Naskah yang diajukan sesuai
dengan bidang ilmu penulis
Materi yang disajikan mulai dari
pengenalan konsep, definisi,
prosedur, tampilan output,
contoh, kasus, latihan sampai
dengan interaksi antar konsep
dan tidak mengandung unsur
SARA.
Isu yang diangkat merupakan
fenomena terkini
Naskah yang diajukan
hendaknya lugas, Komunikatif,
Dialogis dan Interaktif,
Kesesuaian dengan Kaidah
Bahasa
Naskah yang diajukan menarik
dan mengundang rasa
keingintahuan pembaca
Total Nilai

Bobot
(%)
30

20

25

10

15

Nilai*

Bobotx
Nilai

