PANDUAN KOMPETISI PENULISAN BUKU REFERENSI
BAGI DOSEN UNNES TAHUN 2017

A. Dasar Pemikiran
Buku referensi adalah buku acuan wajib yang digunakan sebagai salah satu
sumber pada setiap jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi). Buku
referensi berisi materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikumpulkan,
diolah, disusun, dan disajikan dalam peningkatan penguasaan pengetahuan dan
keterampilan berpikir. Sebagai sumber belajar, buku referensi memegang peran
penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran peserta didik
pada setiap jenjang pendidikan.
Hampir setiap peserta didik cenderung mengalami kesulitan untuk
mendapatkan buku referensi yang bermutu. Selain harganya yang mahal, buku
referensi yang diperlukan tidak dapat ditemukan di perpustakaan. Bahkan, buku
referensi yang diperlukan sangat sulit diperoleh di toko-toko buku, termasuk
dengan harga yang mahal sekalipun. Apabila dikaitkan dengan pergeseran
paradigma pembelajaran dari teacher centered learning menuju student centered
learning, maka buku referensi akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap
peningkatan efektivitas pembelajaran.
Buku referensi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi mahasiswa di
perguruan tinggi. Pada umumnya, perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat
belajar belum mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan buku referensi para
mahasiswanya. Kemajuan teknologi informasi belum mampu memenuhi kebutuhan
mahasiswa akan buku referensi yang baik dan bermutu. Upaya browsing dan
download buku referensi dari internet tidak dapat menjamin para mahasiswa
menemukan buku referensi yang baik dan bermutu. Apabila mahasiswa dapat
menemukan buku referensi yang baik dan bermutu, biasanya harus membayar
dengan harga yang mahal. Padahal buku referensi dapat membantu dan
mempermudah para mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Buku
referensi bukan hanya berfungsi sebagai sumber belajar, melainkan dapat menjadi
pedoman dan arah bagi para mahasiswa dalam menguasai esensi pokok materi
perkuliahan.
Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, seorang dosen tidak
hanya mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi mempunyai kewajiban
menulis buku referensi dan menghasilkan karya ilmiah lainnya. Pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi telah memberikan pengalaman yang berharga bagi
para dosen untuk menulis buku referensi yang baik dan bermutu. Penguasaan materi
perkuliahan merupakan bekal yang berharga bagi upaya untuk memulai penulisan
buku referensi. Para dosen UNNES yang melaksanakan penelitian akan
mendapatkan tambahan pengetahuan terhadap ilmu yang didalami. Bahkan,
banyaknya dosen UNNES yang mendapatkan dana penelitian multitahun seperti
Hibah Pascasarjana, Hibah Bersaing, Hibah Fundamental, Hibah Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah Riset Strategis Nasional, dan sebagainya
merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah menguasai state of the art dalam
bidang keahliannya.
1

Pengalaman-pengalaman di atas, sepatutnya dimanfaatkan sebagai modal
dasar untuk menulis buku referensi. UNNES memiliki dosen dalam jumlah yang
besar, yang seharusnya buku yang dihasilkan juga banyak. Dalam kenyataannya,
dosen UNNES yang menulis buku referensi sangat sedikit jumlahnya. Padahal jika
setiap dosen menulis 1 buku dalam satu tahun, maka jumlah buku yang dihasilkan
sangat banyak. Ada beberapa kendala yang menghambat dosen UNNES untuk
menulis buku referensi, di antaranya tidak memiliki waktu yang cukup untuk
menulis, tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar penerbit buku, atau
mungkin tidak percaya diri untuk menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku
referensi. Untuk itu, bidang akademik menawarkan Program Kompetisi Penulisan
Buku Referensi bagi Dosen UNNES Tahun 2017.
B. Maksud dan Tujuan
Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017 dimaksudkan
sebagai stimulus bagi para dosen UNNES agar terus berkarya untuk menghasilkan
karya ilmiah, terutama dalam bentuk buku referensi yang sesuai dengan bidang
keahliannya dan membantu para mahasiswa untuk mendapatkan sumber belajar
yang murah dan mudah serta meingkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.
Tujuan pelaksanaan Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun
2017 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan minat para dosen UNNES untuk menghasilkan karya ilmiah,
terutama dalam bentuk buku referensi.
2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen UNNES
sehingga mampu berpikir secara sistematis, sistemik, dan objektif.
3. Meningkatkan kemampuan dosen UNNES dalam mengembangkan pengetahuan
dan wawasan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Meningkatkan penguasaan dosen UNNES akan state of the art di bidang atau
yang sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Meningkatkan kemampuan dan mutu dosen UNNES dalam melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Meningkatkan jumlah karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dosen UNNES
secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
7. Meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran melalui penyediaan sumber
belajar yang bermutu sesuai kebutuhan para mahasiswa.
C. Sasaran Program
Sasaran Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017 adalah
sebagai berikut.
1. Dosen UNNES
a. Para dosen UNNES yang memiliki naskah buku referensi dan belum
diterbitkan dapat memanfaatkan kesempatan atau peluang program ini agar
dapat segera menerbitkan naskah bukunya.
b. Para dosen UNNES yang belum memiliki naskah buku referensi dapat
segera menyiapkan naskah buku dan diikutsertakan dalam kompetisi
penulisan buku referensi.
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2. Mahasiswa UNNES
a. Para mahasiswa dapat memperoleh sumber belajar yang murah dan mudah
karena telah disiapkan oleh para dosen yang memperoleh bantuan dana
penulisan buku referensi.
b. Para mahasiswa dapat memperoleh kemudahan dalam upaya meningkatkan
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan
sikap dan kepribadian profesional.
c. Para mahasiswa dapat melakukan alih pengetahuan dan teknologi (transfer
of knowledge) serta nilai-nilai (transfer of values) sebagai bekal hidup dan
kehidupannya.
D. Persyaratan Penulisan Buku
Bagi peserta yang berminat mengikuti kompetisi penulisan buku referensi
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Dosen PNS aktif dan dosen tetap Universitas Negeri Semarang.
2. Dosen yang berminat wajib mendaftarkan diri sebagai peserta kompetisi
penulisan buku referensi dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan panitia.
3. Mempunyai naskah buku yang berkaitan dengan pembelajaran atau hasil
penelitian dan ditulis dalam bentuk buku referensi, buku teks, atau monograf.
4. Naskah buku harus asli dan hasil karya sendiri dari pengusul yang bersangkutan
atau bukan hasil plagiarisme.
5. Naskah buku referensi, buku teks, atau monograf harus memenuhi unsur
kelengkapan (standar) buku sebagai berikut.
a. Prakata,
b. Daftar isi,
c. Batang tubuh yang terdiri atas Bab-Bab dan Subbab-Subbab,
d. Daftar pustaka,
e. Glosarium,
f. Indeks, dan
g. Akan lebih baik apabila dilengkapi dengan gambar, peta, tabel, dan/atau
grafik.
6. Naskah buku diketik dalam komputer dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4,
b. Ketikan naskah buku menggunakan huruf times new roman,
c. Ukuran huruf yang digunakan adalah font 12,
d. Spasi 1,5
e. Margin kiri dan atas 4 cm serta margin kanan dan bawah 3 cm,
f. Jumlah halaman isi teks utama sekurang-kurangnya 100 halaman (tidak
termasuk prakata, daftar isi, daftar pustaka, glosarium, dan indeks),
7. Naskah buku harus sesuai dengan bidang keahliannya.
8. Naskah buku bukan hasil terjemahan, saduran, ringkasan tesis/disertasi atau
hasil penelitian, dan tidak berisi petunjuk pengoperasian komputer atau
praktikum.
9. Tiap peserta hanya diperkenankan mengajukan satu judul naskah buku.
10. Tiap peserta seleksi penulisan buku harus menyerahkan naskah buku kepada
Panitia Pelaksana Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017.
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11. Naskah buku yang mendapat biaya penerbitan ditetapkan berdasarkan ranking
hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Review Kompetisi Penulisan Buku
Tahun 2017.
12. Keputusan tentang penetapan naskah buku yang dinyatakan lolos seleksi tidak
dapat diganggu gugat.
13. Peserta seleksi penulisan buku referensi yang dinyatakan lolos seleksi wajib:
a. Menandatangi Surat Kontrak Kerja antara penulis buku dan Pembantu
Rektor Bidang Akademik.
b. Menyerahkan 25 eksemplar buku kepada Panitia Pelaksana Program
Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017.
E. Mekanisme Penulisan Buku
Program Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017 dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Rektor membentuk Panitia Pelaksana Program Kompetisi Penulisan Buku
Referensi Tahun 2017 selambat-lambatnya pada bulan April 2017.
2. Rektor mengumumkan Pelaksanaan Program Kompetisi Penulisan Naskah
Buku Referensi Tahun 2017.
3. Rektor membentuk Tim Evaluator Naskah Buku Referensi selambat-lambatnya
bulan April 2017.
4. Rektor menetapkan Kriteria dan Bobot Penilaian Naskah Buku Referensi atas
usulan dari Panitia Pelaksana dan Tim Evaluator.
5. Penyerahan naskah buku referensi dalam bentuk hard dan softcopy dari peserta
kompetisi kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2017.
6. Penyerahan naskah buku harus disertai:
a. Surat Pengantar penyerahan yang diketahui oleh Dekan yang bersangkutan.
b. Surat Pernyataan yang berisi keterangan tentang keaslian naskah buku atau
bukan hasil plagiarisme bermeterai Rp 6.000,- dan diketahui oleh Dekan
bersangkutan.
c. Foto copy surat tugas mengajar sebagai bukti relevansi naskah buku dan
mata kuliah yang diampu.
7. Seleksi atau penilaian naskah buku referensi dilaksanakan pada tanggal 5 Juli
s.d. 11 Agustus 2017.
8. Pengumuman hasil seleksi atau penilaian naskah buku referensi dilaksanakan
pada tanggal 22 Agustus 2017.
9. Penandatangan Kontrak Kerja antara Penulis dan Wakil Rektor Bidang
Akademik dilaksanakan tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2017.
10. Pembayaran biaya penerbitan buku dilaksanakan dua kali dengan rincian
sebagai berikut.
a. 70% dari total biaya penerbitan dibayarkan setelah penandatangan Kontrak
Kerja melalui Rekening BNI (Kode 3346).
b. 30% dari total biaya penerbitan dibayarkan setelah penulis buku
menyerahkan 25 eksemplar buku kepada Panitia Pelaksana melalui
Rekening BNI (Kode 3346).
11. Tiap-tiap penerima bantuan biaya penerbitan buku wajib menyerahkan 25
eksemplar buku kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya tanggal 13
Oktober 2017.
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F. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Kompetisi Penulisan Buku Referensi Tahun 2017 adalah
sebagai berikut.
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

JENIS KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

Penetapan Panitia Pelaksana
Penetapan Tim Evaluator
Penyusunan Panduan
Penetapan Kriteria Penilaian Buku
Pengumuman Pelaksanaan
Kompetisi Penulisan Buku Referensi
Pendaftaran Peserta Kompetisi
Penulisan Buku Referensi
Penyerahan Naskah Buku Referensi
Penilaian Naskah Buku Referensi
Pengumuman Hasil Seleksi
Kompetisi Penulisan Buku Referensi
Penandatanganan Kontrak Kerja
Pembayaran Tahap I (70%)
Pencetakan Buku Referensi
Penyerahan 25 Eksemplar Buku
Pencairan Dana Tahap II (30%)

6 April 2017
11 April 2017
12 s.d. 13 April 2017
13 s.d. 18 April 2017
21 April 2017
21 April s.d. 5 Juni 2017
25 April s.d. 20 Juni 2017
5 Juli s.d. 11 Agustus 2017
22 Agustus 2017
28 s.d. 31 Agustus 2017
4 s.d. 5 September 2017
7 September s.d.6 Oktober 2017
9 s.d. 13 Oktober 2017
23 s.d. 25 Oktober 2017

G. Format Isi Buku
Secara umum, format isi naskah buku yangdiusulkan terdiri atas:
1. Halaman Sampul
2. Identitas
3. Prakata
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel (jika ada)
6. Daftar Lampiran (jika ada)
7. Daftar Gambar (jika ada)
8. Daftar Grafik (jika ada)
9. Batang tubuh yang terbagi dalam beberapa Bab dan Subbab
10. Daftar pustaka,
11. Glossarium
12. Indeks
13. Lampiran (jika ada)
14. Biodata Penulis
H. Tempat Pendaftaran dan Penyerahan Naskah
Kantor Bagian Akademik BAKK
Gedung H. Lantai 1
Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati
Semarang, 13 April 2017
Panitia,
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Lampiran 1
FORMULIR PENDAFTARAN
PENULISAN BUKU REFERENSI DOSEN UNNES 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ……………………………………………………………..
NIP
: ……………………………………………………………..
NIDN
: ……………………………………………………………..
Program Studi
: ……………………………….…………………………….
Fakultas
: ……………………………………………………………..
Alamat Rumah
: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Nomor Telp./HP
: ……………………………………………………………..
Email
: ……………………………………………………………...
Judul Naskah Buku : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
Daftar Mata Kuliah yang Dibina:
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
…

MATA KULIAH

SEMESTER

JENJANG

Bersama ini mendaftarkan diri sebagai peserta Kompatisi Penulisan Buku Referensi Tahun
2017.
Semarang, ………………….. 2017
Peserta,

Nama
NIP
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