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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Allah Subhanahuwata’ala, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 

penetapan SOP UPT Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

Banjarmasin tepat pada waktunya. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al 

Banjari Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai sebuah 

lembaga pendidikan tinggi yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berlandaskan nilai-nilai keIslaman. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang telah member perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja 

kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun SOP UPT PPJ Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, semoga dapat memberikan informasi dan acuan 

sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang terus meningkat.  

 

Banjarmasin, Oktober 2018  

Ketua UPT PPJ,  

 

 

 

 

Antoni Pardede, Ph.D 
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Program Insentif  buku merupakan salah satu program yang dikelola oleh Pusat publikasi 

dan pengelolaan jurnal. Program ini terbuka bagi dosen dari berbagai bidang ilmu yang telah 

menerbitkan modul/diktat dan buku ajar untuk perguruan tinggi yang diturunkan dari 

pengalaman penelitiannya. Tidak sedikit jumlah dosen Indonesia yang berpengalaman dalam 

melakukan penelitian yang berhasil. Dosen yang mengikuti program penelitian telah mengenal 

state of the art dalam bidang keahliannya. Pengalaman tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebagai 

modal dasar untuk menulis buku. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah buku yang ditulis 

dosen masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan bantuan/penugasan penelitian yang 

diterima perguruan tinggi di Indonesia. Program ini tidak membiayai penyiapan atau penerbitan 

naskah buku, tetapi menyediakan sejumlah dana insentif bagi penulis buku yang bukunya telah 

diterbitkan baik oleh unit penerbitan perguruan tinggi maupun penerbit komersial. Bagi para 

penerima insentif, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis. Sesuai 

dengan   ketentuan  pemetaan  UPT PPJ   Universitas Islam Kalimantan MAB tentang  penetapan 

pemberian insentif kepada para dosen yang telah mempublikasikan penelitian, pembuatan buku, 

produktifitas dan mutu pengelolaan jurnal dengan ketentuan sebagai berikut:  

 



 

A. Tujuan  SOP insentif buku ajar di UNISKA  

Program Insentif modul/diktat, buku teks dan buku ajar bertujuan memacu para 

dosen untuk terus meneliti dan menerbitkan hasilnya, khususnya menulis buku ajar 

perguruan tinggi. Kegiatan seperti ini pada akhirnya akan meningkatkan publikasi ilmiah 

dalam bentuk buku untuk memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan 

mengajar seorang dosen, serta dapat menjadi sarana belajar atau pemahaman ilmu bagi 

para mahasiswa. 

 

 

B. Kriteria dan Persyaratan Umum Penerima insentif modul/diktat, buku teks dan buku 

ajar di UNISKA  

1. Program ini terbuka bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. 

2. Modul/diktat, buku teks dan buku ajar telah memiliki ISBN  

3. Judul modul/diktat dan buku yang diajukan belum pernah memperoleh insentif 

sejenis. 

4. Modul/diktat dan buku yang diajukan bukan merupakan buku yang diterbitkan 

berdasarkan hasil dari hibah 

5. Penulisan modul/buku dan buku ajar bukan buku hasil revisi yang pernah 

memperoleh insentif buku ajar 

6. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah modul/diktat, 

buku teks dan buku ajar yang memiliki atau tidak memiliki ISBN  

7. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) 

batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian dan (4) daftar pustaka.  

8. Jumlah halaman teks utama (batang tubuh)  60 halaman cetak (120 halaman bolak 

balik) 

 



 

MEKANISME USULAN  
 

1. Pengusul mengusulkan insentif buku dengan permohonan pengantar minimal dari 

kaprodi/dekan/direktur dan melampirkan diktat/modul, buku teks dan buku ajar 

yang akan diusulkan. 

2. Pengusul hanya dapat mengusulkan insentif satu kali dalam satu tahun periode 

APBU 

3. Usulan diseleksi oleh tim UPT PPJ dan dievaluasi berdasarkan persyaratan 

administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan;  

4. Keputusan penerima insentif merupakan kewenangan UPT PPJ dan tidak dapat 

diganggu gugat;  

5. Seluruh dokumen yang sudah diajukan tidak dapat dikembalikan.   

 

 


