
Malang, 25 Juni 2014 

Nomor  : 068/071028/05.01/VI/2014 

Lampiran : 2 

Hal  : Penerimaan Proposal HIBOLA & Program Insentif Penulisan Buku Teks  

Internal PT Tahun Anggaran 2014/2015 

 

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Dosen  

Universitas Wisnuwardhana Malang 

Di Tempat. 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dosen-

dosen di lingkungan Universitas Wisnuwardhana Malang, kami LPPM 

UNIDHA membuka Penerimaan Proposal untuk Hibah Penelitian Dosen 

Pemula (HIBOLA) dan Program Insentif Penulisan Buku Teks Internal 

Perguruan Tinggi tahun anggaran 2014/2015. Untuk keterangan lebih lanjut 

mengenai persyaratan pengajuan dapat dilihat pada lampiran surat edaran ini. 

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. 

 

 

 

 

 

Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 

 

 

Dr. Eny Dyah Yuniwati, S.P., M.P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  1 : 

 

A. Penerimaan Proposal untuk Hibah Penelitian Dosen Pemula (HIBOLA) 
 

1. Waktu Pengajuan dan Penyerahan : 

26 Juni – 9 Agustus  2014 

2. Persyaratan : 

a. Penelitian ini dikerjakan oleh maksimal 3 orang peneliti (dianjurkan dari 

multidisiplin ilmu) dosen tetap Univ. Wisnuwardhana Malang,  

b. Tim peneliti terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota dengan pendidikan maksimal S2 

dan jabatan fungsional maksimal lektor.  

c. Peneliti harus merencanakan road map penelitiannya  

d. Tiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik 

sebagai ketua dan anggota  

e. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang 

dibiayai oleh ditlitabmas  

f. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata 

kuliah yang diampu dosen yang bersangkutan 

g. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan Hibah Dosen Pemula 

Internal UNIDHA sebanyak 2 kali 

h. Jangka waktu penelitian minimal 3 bulan 

i. Memiliki nilai ide kebaharuan (novelty) dan orisinalitas yang tinggi. 

j. Diperoleh keluaran (outcome) berupa jurnal ilmiah atau monograf. 

 

3. Pagu Dana : 

Besarnya pembiayaan penelitian adalah dalam kisaran Rp. 1.500.000,- sampai 

dengan Rp.3.000.000,-  perjudul yang di rekomendasikan oleh TIM evaluator dan 

disetujui oleh PR 1 dan PR2  

4. Panduan : Panduan  penyusunan proposal HIBOLA juga  bisa didapatkan dalam 

bentuk softcopy di LPPM untuk dipelajari lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  2 : 

 

B. Program Insentif Penulisan Buku Teks 

 

Program Insentif Penulisan Buku Teks Internal PT, program ini bertujuan 

memacu para dosen untuk terus meneliti dan menulis, khususnya menulis buku perguruan 

tinggi. Kegiatan ini dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan memperkaya wawsan 

ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar seorang dosen. Bagi para mahasiswa, 

bukuyang dihasilkan akan menjadi sarana belajar atau pemahaman ilmu.  

 

Berikut ini merupakan beberapa persyaratan yang harus diketahui dalam program 

insentif penulisan buku teks : 

 

1. Terbuka bagi semua dosen yang telah memiliki buku (terbit dan belum terbit), 

dan belum pernah mendapat insentif dari DIKTI. Bagi buku yang belum terbit 

dapat dibantu penerbitannya dari Unidha Pers.  

2. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, 

compendium, monograf, pengayaan pembelajaran, atau modul pengajaran, 

berupa konseptual atau  didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian. 

Buku yang diajukan bukan hasil terjemahan dan atau saduran, harus bebas 

plagiarisme. 

3. Halaman : 150-200 halaman 

4. Buku yang diajukan harus sudah lengkap. Unsur buku yang harus ada : 

a. Prakata 

b. Daftar Isi 

c. Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian 

d. Daftar pustaka 

e. Glosarium 

f. Indeks(sebaiknya) 

5. Besarnya Insentif : Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) 

6. Bila ada yang belum jelas mengenai panduan pengajuan buku teks dapat 

menghubungi LPPM Unidha.  

 


