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A. LATAR BELAKANG
Saat ini, era revolusi industri 4.0 telah dimulai. Era ini telah memunculkan teknologi
baru yang mengakibatkan perubahan yang luar biasa di semua disiplin ilmu, ekonomi
dan industri. Perguruan tinggi di Indonesia harus menyiapkan literasi baru guna
menghadapi disrupsi teknologi tersebut. Lulusan perguruan tinggi tidak cukup
menguasai literasi lama (membaca, menulis dan matematika), tetapi perlu literasi
baru seperti literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia yang termasuk
kedalamnya literasi digital.
Memasuki pembelajaran abad 21, Subdit Pendidikan Akademik Direktorat
Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meluncurkan
Program Hibah Penulisan Buku Ajar dan Pedoman Pembelajaran tahun anggaran
2018. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar
yang ditulis oleh para dosen/peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan
disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dimaksud
adalah pembelajaran konvensional dan konvensional plus yang memanfaatkan hasil
revolusi industri 4,0 blended, full online yang berbasis resources sharing.
Program ini diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sesuai format UNESCO.
Produk buku ajar yang berkaitan dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi
manusia diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa
dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Penerbitan buku ajar yang membahas
literasi baru ini menjadi standar minimal materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui
penerbitan buku ajar ini, para dosen dapat dapat menanamkan sikap kompetetif
mahasiswa di era disrupsi teknologi saat ini.
Program hibah Penulisan Buku ajar dan Pedoman Pembelajaran tahun 2018
ditujukan bagi dosen (ber-NIDN dan bersertifikat pendidik) dari bidang Sains,
Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. Mengingat banyaknya dosen di Indonesia yang
telah berpengalaman mengajarkan materi kuliah dalam bidangnya, maka
dimungkinkan dosen sudah mengenal state of the art bidang keahliannya khususnya
di era revolusi industri 4.0. Pengalaman tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebagai
modal dasar dalam menulis buku ajar. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah
buku ajar yang ditulis dosen masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan mata
kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia.
Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah
buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi
penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima hibah, hak moral, hak kepengarangan,
dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.
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B. TUJUAN
Adapun tujuan dari hibah penyusunan buku ajar dan pedoman pembelajaran yaitu
untuk:
1. Meningkatkan motivasi bagi dosen untuk menyusun buku ajar.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi melalui penyusunan
bahan ajar yang mendukung implementasi RPS .
3. Meningkatkan mutu dan jumlah publikasi penerbitan buku ajar oleh dosen.
4. Memperkaya wawasan dan pengalaman dosen dalam menulis dan menjadi sarana
belajar atau peningkatan ilmu pengetahuan.
5. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang
efektif dan efisien serta berpusat pada mahasiswa
6. Mendorong dosen untuk membuat media pembelajaran yang mendukung buku
ajar yang telah dibuat
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas penerbitan buku ajar untuk perguruan tinggi
yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi maupun diturunkan
dari hasil penelitian.
C. SYARAT PENGUSUL
1. Belum pernah mendapatkan pendanaan dalam penyusunan buku ajar dan
pedoman pembelajaran yang diusulkan
2. Perorangan atau kelompok dosen dalam mata kuliah yang sama
3. Perorangan atau kelompok dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik
4. Perorangan atau kelompok dosen dari perguruan tinggi di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Buku yang diusulkan dari bidang Ilmu Sains, Teknologi, Enginering, Matematika
D. PROSEDUR/MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL
Proposal mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang ditunjukkan
dalam lembar pengesahan proposal. Proposal dikirim paling lambat tanggal 25 Mei
2018 dalam bentuk 1 (satu) file pdf dengan nama file nama pt_nama pengusul atau
ketua pengusul.pdf melalui:
email pendidikan.akademik@ristekdikti.go.id
subject: Proposal Penulisan Buku Ajar 2018
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E. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL
SAMPUL (Lampiran 1)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2)
HALAMAN SURAT PERNYATAAN (Lampiran 3)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pengusulan
C. Luaran
▪ BAB II URGENSI BUKU AJAR DAN PEDOMAN PEMBELAJARAN DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM
▪ BAB III MEKANISME PENULISAN BUKU AJAR DAN PEDOMAN
PEMBELAJARAN
▪ BAB IV USULAN ANGGARAN
Anggaran yang diusulkan dalam bentuk tabel.
LAMPIRAN
1. lembar pengesahan yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi
2. SK mengajar
3. CV/biodata pengusul (perorangan/kelompok)
4. Outline buku ajar yang diusulkan dan contoh bab (minimal 2 bab)
▪
▪
▪
▪
▪

F. JADWAL PELAKSANAAN
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Kegiatan
Pengumuman Hibah
Seleksi Proposal
Pengumuman Pemenang
Bimtek Pemenang Hibah
Pencairan Dana Termin I
Penyusunan Bahan Ajar dan Pedoman Pembelajaran
Pengiriman Laporan Akhir:
a. Buku ajar
Dalam bentuk cetak/hardcopy dan pdf/softcopy
b. Pedoman pembelajaran
Dalam bentuk cetak/hardcopy dan pdf/softcopy
Pencairan Termin II

Waktu
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli s.d. September
Paling lambat
diterima 15
November
15 November
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G. LUARAN YANG DIHARAPKAN
1. Buku Ajar
Buku ajar yang dimaksud adalah buku yang digunakan untuk kegiatan belajar
mata kuliah yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah
tersebut sesuai dengan bidang ilmunya, serta diterbitkan secara resmi atau berISBN.
Buku ajar disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar 15,5 cm , tinggi
23 cm;
b. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
c. Ketebalan minimal 200 halaman, sesuai kebutuhan belajar yang tercantum
dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
d. Memiliki International Series Book Number (ISBN) dari penerbit anggota IKAPI
atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
e. Dalam penyajian buku ajar gunakan prinsip-prinsip Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK);
f. Ditulis dengan gaya bahasa semi-formal yang melibatkan dan memotivasi
pembaca (mahasiswa);
g. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk
umpan balik bagi mahasiswa;
h. Diketik dengan spasi 1,15, dengan huruf serif, semisal times new
roman/cambria dengan ukuran 11pt atau 12 pt.;
i. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan
berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi.;
j. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuia Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
k. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik,
dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan
APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
l. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dg
bidangnya;
m. Mangakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
n. Buku ajar menyantumkan hasil review, ulasan, atau dukungan (endorsement)
dari pakar atau rekan sejawat sesuai bidang ilmunya;
o. Bukan karya plagiarisme;
p. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri 4.0; dan
q. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Pedoman pembelajaran
Pedoman pembelajaran adalah panduan langkah-langkah penyelanggaraan
proses pembelajaran untuk setiap pertemuan berdasarkan capaian pembelajaran
yang ditetapkan.
Pedoman pembelajaran yang disusun minimal memuat:
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a. Media Pembelajaran yang digunakan
• Dalam buku ajar, media pembelajaran terkadang tidak dapat disatukan
dalam bentuk narasi, namun terpisah dari buku ajar itu sendiri.
• Media pembelajaran tersebut dapat dalam bentuk presentasi power points
tanpa narasi atau dengan narasi. Lainnya bisa dalam bentuk rekaman
audio, movie pendek, dan / atau animasi.
• Setiap bab Buku Ajar sebagai cermin tahapan pembelajaran dalam satu
semester dapat didampingi oleh media pembelajaran sesuai dengan
kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa. Atau dengan kata
lain media pembelajaran dibutuhkan karena untuk mengoptimalisasi
pengembangan kemampuan akhir mahasiswa.
b. Buku Pegangan Untuk Dosen
• Buku pegangan untuk dosen, selain buku ajar itu sendiri, buku atau
references yang digunakan membuat buku ajar wajib dicantumkan dalam
daftar pustaka yang juga merupakan buku pegangan bagi dosen.
• Buku pegangan yang digunakan harus sesuai dengan capaian
pembelajaran mata kuliah.
c. Instrumen Penilaian Pembelajaran
• Setiap Bab dalam buku ajar harus dipastikan untuk mendukung
kemampuan akhir mahasiswa dari setiap tahapan pembelajaran.
Kemampuan akhir disusun berdasarkan tingkat domain kognitif yang
berdasarkan Taxonomi Bloom terdiri dari tujuh tingkatan dari yang
terendah sampai tertinggi, yaitu rembering, understanding, applying,
analyzing, evaluating dan creting. Agar kemampuan akhir tersebut dapat
dimunculkan, maka buku ajar berguna sebagai salah satu panduan utama
dalam belajar mandiri (self learning) dan aktivitas kelas mahasiswa.
• Assessment penting untuk mengetahui ketercapaian kemampuan
mahasiswa pada setiap tahapan atau bab buku ajar. Dengan demikian,
setiap tahapan pembelajaran perlu disediakan lembar assessment, atau
lembar kerja. Kemampuan akhir dengan tingkatan remembering dan
understanding, cukup disediakan lembar kerja berupa Quis yang terdiri
dari pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban pilihan berganda (multiple
choices), jawaban dengan essay pendek, dan/atau pernyataan-pernyataan
yang harus dijawab dengan salah / benar” (“true / false”).
• Lembar kerja yang disediakan dengan baik, dapat digunakan untuk self
assessment. Kunci jawaban biasanya disediakan sebagai lampiran dalam
buku ajar.
• Untuk tingkat kemampuan akhir kognitif yang lebih tinggi, yaitu applying,
analyzing, evaluating dan creating, memerlukan assessment dengan
intruksi-intruksi khusus agar kerja mahasiswa terorientasi pada
kemampuan akhir tersebut. Seperti halnya intruksi tugas pembelajaran
berbasis kasus (case based learning) atau berbasis masalah (problem based
learning), tugas presentasi, simulasi, dan lainnya, yang dilengkapi dengan
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•

•

instrument penilaian kinerja berupa rubric. Rubrik yang digunakan dapat
berupa rubric analitik-dekriptif, rubric holistik atau rubric skala persepsi.
Lembar kerja biasanya disediakan pada bagiah akhir dari setiap bab buku
ajar, atau dapat terpisah dari buku ajar dalam bentuk buku kerja (work
book).
Portofolio kinerja mahasiswa dapat disediakan sebagai rangkuman kerja
mahasiswa berdasarkan kemampuan akhir yang telah ditetapkan dalam
setiap tahapan pembelajaran.

H. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL
1. Kesesuaian RPS dengan ketentuan SN Dikti
2. Kesesuaian outline buku dengan RPS yang disusun
3. Kesesuaian format sistematika penulisan proposal
4. Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan buku yang ditulis
5. Kesesuaian media pembelajaran dengan usulan buku ajar
6. Keterkaitan konten dengan era revolusi industri 4.0
7. Kelengkapan proposal meliputi:
a. lembar pengesahan yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi
b. SK mengajar
c. CV/biodata pengusul (perorangan/kelompok)
d. Outline dan contoh bab (minimal 2 bab)

I. KOMPONEN PEMBIAYAAN
Hibah akan diberikan kepada dosen perorangan atau kelompok dengan besaran
maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disesuaikan
dengan hasil penilaian.
Pengusul harus mengacu pada pedoman tata kelola keuangan pemerintah dalam
menyusun anggaran yang akan diajukan. Komponen pembiayaan yang dapat diajukan
mencakup:
1.
2.
3.
4.
5.

Belanja bahan.
Honorarium pelaksana kegiatan.
Perjalanan dinas.
Biaya rapat.
Biaya lain-lain yang bukan belanja modal (penyusunan laporan, dan lain-lain).
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Honorarium, biaya perjalanan, dan akomodasi untuk narasumber dan tim pelaksana
di perguruan tinggi mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan
Kementerian Keuangan.
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Lampiran 1
Format Sampul Depan

Warna Sampul Biru

PROPOSAL
PROGRAM HIBAH PENULISAN BUKU AJAR
DAN PEDOMAN PEMBELAJARAN

Logo
Perguruan
tinggi

Nama Pengusul/Ketua Pengusul

Nama Program Studi
Nama Perguruan Tinggi

2018
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Lampiran 2
Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Perguruan Tinggi
Program Studi
Pengusul
- Nama
- NIP/NIDN
- Handphone (WA)
- Email Pribadi
Anggota Pengusul
(jika kelompok)
- Anggota 1
- Anggota 2
- dst.
Jangka Waktu
Penyusunan
Biaya Yang Diajukan
Biaya Pendamping
(jika ada)

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan ..............................)

:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

:
:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

:
:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………… bulan

:
:

Rp.………………………
Rp.………………………

.....................................2018
Pengusul,
Meterai 6000

( ...................................)
NIP/NIDN

(....................................)
NIP/NIDN
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Lampiran 3
Format Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini
Pengusul
- Nama
- NIP/NIDN
- Perguruan Tinggi
- Program Studi
Anggota Pengusul (jika
kelompok)
- Anggota 1
- Anggota 2
- dst.

:
:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

menyatakan dengan sesungguhnya, belum pernah mendapatkan pendanaan dalam
penyusunan buku ajar dan pedoman pembelajaran yang diusulkan.
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di
kemudian hari peryataan ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan dana hibah
penulisan buku ajar dan pedoman pembelajaran sebesar 2 (dua) kali lipat dari dana
yang diterima.
.....................................2018
Pengusul,
Meterai 6000

(....................................)
NIP/NIDN
Anggota 1 (jika kelompok)

Anggota dst (jika kelompok)

(....................................)
NIP/NIDN

(....................................)
NIP/NIDN
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