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Program Penulisan Artikel Review, Buku Teks, dan Buku Ajar ini bertujuan untuk 

meningkatkan publikasi dan indeks sitasi dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya (FTP UB) dan penyediaan  bahan ajar yang sistematis sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester dan target capaian kompetensi mata kuliah. 

A. Ketentuan Umum 

Program hibah ini terdiri dari tiga (3) komponen yang dapat diikuti oleh dosen FTP UB masing-

masing untuk satu hibah satu pengusulan sebagai ketua. 

1. Artikel Review 

Artikel review ditujukan untuk dipublikasikan di Jurnal Internasional Terindeks Scopus 

minimal Q4 atau Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 2.  Program ini  ditujukan 

untuk mewadahi pemikiran dosen tentang satu topik yang sesuai dengan keahliannya 

dan track record penelitian yang selama ini dilakukan.   

2. Hibah Buku Teks 

Hibah Buku Teks ditujukan untuk mewadahi dosen dalam diseminasi pemikiran dan 

keahliannya dalam satu topik tertentu sesuai bidangnya.  Buku Teks ditujukan sebagai 

pengayaan bahan referensi bagi mahasiswa dan khalayak umum berisi tulisan 

sistematis dalam bentuk buku terkait satu topik tertentu. Diutamakan topik yang 

dituliskan merupakan keahlian dosen dan juga memuat secara umum hasil-hasil riset 

yang telah dilakukan. 

3. Hibah Buku Ajar 

Hibah Buku Ajar ditujukan untuk menyediakan referensi utama bagi mahasiswa untuk 

suatu mata kuliah.  Materi dalam Buku Ajar yang ditulis harus sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah.  Dosen yang mengajukan Hibah 

Buku Ajar harus merupakan dosen pengampu mata kuliah tersebut sehingga hasil 

hibah ini dapat digunakan untuk pembelajaran mahasiswa. 

Ketentuan umum pelaksanaan program hibah penulisan artikel review dan hibah buku adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketentuan umum hibah penulisan artikel review: 

1. Ketua  adalah dosen tetap FTP UB. 



2. Setiap dosen hanya diperbolehkan mengusulkan 1 proposal sebagai ketua dan 

maksimal 2 proposal sebagai anggota. 

3. Jumlah anggota tim maksimal 4 orang. 

4. Badan Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) FTP 

UB melaksanakan seleksi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

hibah penulisan artikel review. 

5. Kegagalan menyelesaikan artikel dengan proses review jurnal yang disebabkan 

karena keadaan memaksa (force majeure) diselesaikan sesuai kesepakatan antara 

tim peneliti dan pimpinan unit pengelola (BPPM/FFTP UB). 

6. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penulisan artikel review mengacu 

kepada aturan internal UB yang berlaku. 

7. Pengusul diwajibkan untuk mengumpulkan laporan keuangan dan artikel yang telah 

dibuat dengan kondisi minimal submitted pada Jurnal Internasional terindeks Scopus 

(minimal Q4) atau Jurnal Nasional (minimal Sinta 2). 

8. Jenis pendanaan sebagai berikut: 

a. Artikel review  ter-submit pada Jurnal Nasional (minimal Sinta 2) atau Jurnal 

Internasional (minimal Q4) mendapatkan pendanaan 5 juta rupiah. 

b. Kolaborasi penulisan dengan akademisi luar negeri (memiliki afiliasi formal) 

mendapatkan tambahan insentif 1 juta rupiah. 

9. Format pengajuan usulan hibah penulisan artikel review 

a. Sampul proposal (berisi judul artikel, nama tim pengusul) 

b. Lembar pengesahan 

c. Daftar isi 

d. Jurnal yang akan dituju beserta informasinya (SJR, Editorial Board, Publisher 

dll) 

e. Judul artikel review 

f. Tim penulis 

g. Outline materi yang akan ditulis 

h. Mencantumkan minimum 10 sumber pustaka/referensi 

i. Biodata tim pengusul 

 

  



b. Ketentuan umum hibah buku ajar: 

1. Program ini terbuka bagi semua dosen tetap FTP yang berminat menulis naskah 

buku ajar sesuai mata kuliah yang diampu. 

2. Materi dalam buku ajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

3. Pengusul dapat mengajukan sebanyak-banyaknya dua (2) proposal hibah penulisan 

buku ajar  dengan judul buku yang berbeda, satu sebagai ketua dan satu sebagai 

anggota.  

Pengusul membuat usulan berdasarkan sistematika proposal: 

a. Sampul proposal yang memuat nama mata kuliah, dan tim penulis 

b. Pembagian buku berdasarkan Bab dari materi yang akan dituliskan 

c. Tujuan instruksional setiap bab yang sesuai dengan CPMK 

d. Outline materi setiap Bab 

e. Assessment tool yang akan dituliskan setiap bab 

f. Referensi/sumber Pustaka 

g. Biodata tim pengusul 

h. Sistematika ini digunakan jika proposal lolos didanai 

4. Besaran dana hibah penyediaan buku ajar adalah 10 juta rupiah/judul buku. 

5. Ketentuan khusus dapat dilihat di Lampiran 2. 

c. Ketentuan Umum Hibah Buku Teks 

1. Program ini terbuka bagi semua dosen tetap FTP yang berminat menulis naskah 

buku teks sesuai keahlian dan track record penelitian.  

2. Pengusul dapat mengajukan sebanyak-banyaknya dua proposal hibah penulisan 

buku teks  dengan judul buku yang berbeda, satu sebagai ketua dan satu sebagai 

anggota.  

3. Pengusul membuat usulan berdasarkan sistematika: 

a. Sampul proposal  

b. Lembar pengesahan 

c. Daftar isi 

d. Latar Belakang dan urgensi penulisan buku 

e. Luaran yang ditarget 

f. Metodologi penulisan buku 

g. Jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

h. Biodata pengusul 

6. Besaran dana hibah penyediaan buku teks adalah 10 juta rupiah/judul buku. 

7. Ketentuan khusus dapat dilihat di Lampiran 3. 

  



B. Jadwal  Pelaksanaan Hibah 

• Pengumuman pengusulan proposal      : 22 Mei 2020 

• Penerimaan proposal hibah     : 22 Mei - 15 Juni 2020  

• Seleksi proposal      : 15 -18 Juni 2020 

• Pengumuman penerima hibah    : 19 Juni 2020 

• Kontrak kegiatan penulisan artikel review dan buku : 22 Juni 2020 

• Pengumpulan laporan keuangan dan artikel 

dan bukti submit      : 20 November 2020 

C. Ketentuan Lain 

1. Hibah ini berupa insentif yang terdiri dari  

a. Hibah Penulisan Artikel Review sebesar Rp 5.000.000,00 untuk sebanyak 25 

artikel.  

b. Hibah Penulisan Buku Ajar sebesar Rp 10.000.000,00 untuk sebanyak 5 buku.  

c. Hibah Penulisan Buku Teks sebesar Rp 10.000.000,00 untuk sebanyak 5 

buku. 

2. Pencairan dana bantuan penulisan hibah artikel review, buku ajar dan buku teks 

dengan skema 70% untuk tahap pertama dan 30 % untuk tahap kedua setelah 

menyerahkan luaran berupa  artikel review tersubmit/buku serta bukti proses 

penerbitan. 

3. Pada akhir program, pengusul diwajibkan untuk mengumpulkan laporan keuangan 

dan naskah buku yang memenuhi persyaratan untuk program ketahanan buku 

atau program penerbitan jalur reguler yang diselenggarakan oleh FTP-UB Press. 

 

D. Luaran 

1. Luaran yang diharapkan dari program Hibah Penulisan Artikel review:  

a. Laporan Akhir hasil pelaksanaan kegiatan.  

b. Jurnal review tersubmit pada jurnal internasional terindeks scopus (minimal Q4) 

atau Jurnal nasional (minimal Sinta 2). 

2. Luaran yang diharapkan dari program Hibah Buku FTP:  

Draft buku ter-submit ke FTP-UB Press  

 

 

 



 

 

Lampiran 

Lampiran 1. Ketentuan Penulisan Buku Ajar 

1. Naskah buku yang dapat diajukan pada program ini adalah naskah buku yang merupakan 

referensi untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen Pengusul. 

2. Buku ajar diusulkan untuk mendukung mata kuliah tertentu. Mata kuliah yang dipilih harus 

mengacu pada kurikulum terbaru / OBE dengan melampirkan RPS. 

3. Naskah merupakan karya sendiri/tim, bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, 

bukan hasil terjemahan atau saduran, dan bukan laporan penelitian yang akan diterbitkan 

menjadi buku, dan dengan sendirinya harus bebas dari plagiarisme, yang dituangkan 

dalam surat pernyataan. 

4. Naskah buku yang  diajukan wajib dikirim dalam satu berkas (file) harus mempunyai unsur: 

(1) Sampul buku (2) Prakata, (3) Daftar Isi, (4) Batang tubuh yang terbagi dalam bab yang 

memuat i) Tujuan Instruksional, ii) Materi pembelajaran yang terbagi dalam sub bab sesuai 

RPS, iii) Assessment Tool atau alat untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa 

terkait Bab tersebut , (5) Daftar pustaka, (6) Glosarium, dan (7) Indeks (sebaiknya ada). 

5. Naskah buku wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, mencakup: 

Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Indeks dan Glosarium. Penyusunan kutipan serta 

daftar pustaka dihimbau menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, 

Refworks, Endnote. 

6. Naskah buku diketik menggunakan kertas A4 huruf Arial (font 11 pt) pada kertas lebar 21,5 

cm dan tinggi 29,7 cm dengan jarak spasi 1,5; margin: atas 2 cm, kiri 2,5 cm, bawah 2 cm, 

kanan 2 cm; berupa salinan lunak (softcopy). 

7. Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 100 halaman (tidak 

termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran). 



Lampiran 2. Ketentuan Penulisan Buku Teks 

1. Naskah buku yang dapat diajukan pada program ini adalah monograf yang didasarkan 

pada hasil penelitian dan referensi terbaru terkait topik yang diangkat sesuai dengan 

keahlian dosen Pengusul. 

2. Naskah merupakan karya sendiri/tim, bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, 

bukan hasil terjemahan atau saduran, dan bukan laporan penelitian yang akan diterbitkan 

menjadi buku, dan dengan sendirinya harus bebas dari plagiarisme, yang dituangkan 

dalam surat pernyataan. 

3. Naskah buku yang  diajukan wajib dikirim dalam satu berkas (file) harus mempunyai unsur: 

(1) Sampul buku (2) Prakata, (3) Daftar Isi, (4) Batang tubuh (5) Daftar pustaka, (6) 

Glosarium, dan (7) Indeks (sebaiknya ada). 

4. Naskah buku wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, mencakup: 

Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Indeks dan Glosarium. Penyusunan kutipan serta 

daftar pustaka dihimbau mengunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, 

Refworks, Endnote. 

5. Naskah buku diketik menggunakan kertas A4 huruf Arial (font 11 pt) pada kertas lebar 21,5 

cm dan tinggi 29,7 cm dengan jarak spasi 1,5; margin: atas 2 cm, kiri 2,5 cm, bawah 2 cm, 

kanan 2 cm; berupa salinan lunak (softcopy). 

6. Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 75 halaman (tidak 

termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran). 

  



 

Lampiran 3. Sampul Proposal  
 
 

 

                                                       (Bidang unggulan sesuai RIP: contoh Ketahanan Pangan) 
 
 

PROPOSAL  
PENULISAN ARTIKEL REVIEW/BUKU AJAR/BUKU TEKS 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL 
 

 

 
Ketua : Xxxxxx  (NIDN: ) 
1. Anggota 1. Xxxxx (NIDN:  ) 

2. Anggota 1. Xxxxx (NIDN:  ) 

 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

(tahun berjalan)



Lampiran 4. Lembar Pengesahan 
 

  HALAMAN PENGESAHAN 

  
  

Judul  : ……………………………………………………… 

Kode/Nama Rumpun Ilmu : ……………/ …..…..………………………………… 

  

a. Nama Lengkap : ……………………………………………………… 

b. NIDN : ……………………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional : ……………………………………………………… 

d. Program Studi : ……………………………………………………… 

e. Nomor HP : ……………………………………………………… 

f. Alamat surel (e-mail) : ……………………………………………………… 

Anggota (1)  

a. Nama Lengkap : ……………………………………………………… 

b. NIDN : ……………………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi : ……………………………………………………… 

Anggota (2)  

a. Nama Lengkap : ……………………………………………………… 

b. NIDN : ……………………………………………………… 

c. Fakultas : ……………………………………………………… 

Anggota (ke 3 )  

1. Nama Lengkap : ……………………………………………………… 

2. NIDN : ……………………………………………………… 

3. Fakultas : ……………………………………………………… 

Biaya yang diusulkan : ……………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui,  

Ketua BPPM FTP UB,                                            Ketua , 

  
 
Tanda tangan Tanda tangan 

  

Dr. Panji Deoranto, STP, MP (Nama Lengkap) 

NIP. 197108062002121002 NIP/NIK 

  

 
 

 
 

Menyetujui, 
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 
 
 

 
Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP. 

NIP. 196810051995121001 
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