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              SURAT PENGUMUMAN________ 

Nomor: 001/SKP//LPPM/Usahid-Ska/VII/2022 
 
Perihal  : Pengumuman Pemberian Insentif buku Ajar, Referensi dan Monograf Bagi 

Dosen Tahun Ajaran 2022/2023 
Lampiran : Format Pembuatan Buku Ajar, Referensi Dan Monograf 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Universitas Sahid Surakarta 
Di Tempat 
 
 
Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua. 
 
Bahwa untuk mewujudkan rasa mencintai terhadap tradisi budaya intelektual serta 
upaya untuk lebih memotivasi peran serta dosen di lingkungan Universitas Sahid 
Surakarta agar lebih kreativ dan inovatif, maka dengan ini kami selaku LPPM 
menghimbau untuk semua dosen di setiap program studi dapat membuat Buku Ajar, 
dan atau buku referensi dan monograf, dimana bentuk apresiasinya akan diberikan 
insentif pembuatan buku ajar, referensi dan monograf. 
Adapun ketentuan dalam mekanisme pemberian insentif buku ajar, referensi dan 
monograf bagi prodi tahun 2022, terlampir sebagai berikut : 

1. Dosen sudah memiliki draf buku ajar prodi disesuikan dengan RPS/mata ajar 
tertentu, buku referensi dan monograf dari hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, 

2. Diharapkan format buku ajar, referensi dan monograf telah mendapatkan ISBN 
oleh penerbit yang masuk dalam anggota IKAPI dan mengikuti templete dari 
LPPM Universitas Sahid Surakarta yang mengacu pada pedoman pembuatan 
buku ajar, referensi dan monograf dari DIKTI tahun 2021 (format terlampir) 

3. Pencairan 100% diberikan jika sudah pengajuan ke LPPM disertai file buku yang 
telah diurus ISBN tersebut dan surat tugas membuat buku ajar dari fakultas dan 
surat tugas membuat buku referensi dan monograf dari LPPM, 

4. Insentif ini juga diberikan bagi prodi yang ingin mengurus HKI untuk produk buku 
tersebut, 

5. Buku ajar, referensi dan monograf ini berlaku untuk tugas di semester Gasal 
2022/2023 

Adapun besaran insentif yang diberikan kepada tiap prodi adalah masing-masing 
sebesar Rp 1.500.000,- 
 
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terima kasih. 
 
Surakarta, 1 Juli 2022 
Universitas Sahid Surakarta  
              
 
 
 
 
 
Widiyono, S.Kep., Ns., M. Kep                      
Kepala LPPM Universitas Sahid Surakarta 
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Lampiran  
  
FORMAT PENULISAN BUKU AJAR 
1. Penulisan: 

a. Kertas berukuran minimal (Lebar x tinggi ) sebesar 15,5 cm x 23 cm (sumber Dikti) 
b. Margin halaman: atas 2cm, bawah 2cm, kiri 2cm, kanan 2cm 
c. Font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 
d. Spasi 1,5 
e. Tebal buku Minimal 140 halaman (diluar halaman i, daftar pustaka, lampiran, 
Glosarium, dan Indeks) 

2. Standar Kelengkapan Buku Ajar 
a. Halaman judul dan pengrang 
b. Prakata  
c. Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran 
d. Pendahuluan / Pengantar (deskripsi mata kuliah, tujuan penulisan buku, cara 

menggunakan buku untuk belajar mandiri) 
e. Batang Tubuh (lihat sub bab 3) 
f. Daftar Pustaka (Daftar Pustaka bisa diletakkan di akhir setiap bab atau di akhir 

buku) 
g. Glosarium (berisi istilah-istilah dan definisi dari istilah tersebut) 
h. Indeks (berisi kata kunci dan nomor halaman yang mengandung kata kunci 

tersebut) 
3. Batang Tubuh berbasis RPS 

1) Setiap Bab adalah Pokok Bahasan pada satu minggu pertemuan sesuai SAP 
Mata Kuliah 

2) Jumlah Bab sama dengan jumlah minggu pertemuan dalam SAP Mata kuliah 
3) Setiap Bab memiliki struktur sebagai berikut: 

a. Capaian Pembelajaran 
b. Paparan Materi 
c. Rangkuman 
d. Latihan dan evaluasi 

4) Tebal Batang Tubuh Buku minimal 140 halaman. 
 
 
 

FORMAT BUKU REFERENSI 
1. Penulisan: 

a. Kertas berukuran minimal (Lebar x tinggi ) sebesar 15,5 cm x 23 cm (sumber Dikti) 
b. Margin halaman: atas 2cm, bawah 2cm, kiri 2cm, kanan 2cm 
c. Font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 
d. Spasi 1,5 
e. Tebal buku Minimal 80 halaman (diluar halaman i, daftar pustaka, lampiran, 

Glosarium, dan Indeks) 
2. Standar Kelengkapan Buku Referensi 

a. Halaman judul dan penulis 
b. Kata Pengantar 
c. Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran 
d. Pendahuluan (berisi tentang latar belakang penulisan buku, metode penulisan, 

dan outline buku) 
e. Batang tubuh (terdiri dari bab-bab yang disusun berdasarkan alur berpikir ilmiah). 

Tiap bab berisi ulasan dari topik yang dibahas dalam bab. 
f. Daftar Pustaka 
g. Indeks (berisi kata kunci dan nomor halaman yang mengandung kata kunci 

tersebut) 
h. Tebal batang tubuh minimal 80 halaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORMAT MONOGRAF 
1. Penulisan: 

a. Kertas berukuran minimal (Lebar x tinggi ) sebesar 15,5 cm x 23 cm (sumber Dikti) 
b. Margin halaman: atas 2cm, bawah 2cm, kiri 2cm, kanan 2cm 
c. Font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 
d. Spasi 1,5 
e. Tebal buku minimal 60 halaman (diluar halaman i, daftar pustaka, lampiran, 

Glosarium, dan Indeks) 
2. Standar Kelengkapan Monograf 

a. Halam judul dan penulis 
b. Kata pengantar (informasi tentang penulis / peneliti, topik penelitian, ucapan 

terimakasih, dan lain�lain) 
c. Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran 
d. Pendahuluan (berisi tentang latar belakang penulisan buku, pendekatan penelitian 

yang dilakukan,signifikansi penelitian,rumusan masalah, metode, kajian Pustaka) 
e. Batang tubuh (terdiri dari bab-bab yang disusun sesuai dengan struktur penyajian 

informasi yang diinginkan. Setiap bab mengacu pada topik khusus yang menjadi 
tujuan penelitian), 

f. Kesimpulan 
g. Daftar Pustaka 
h. Glosarium 
i. Indeks (berisi kata kunci dan nomor halaman yang mengandung kata kunci 

tersebut 
 


