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INSENTIF PENULISAN BUKU 
 

JENIS BUKU DAN KRITERIA 
Jenis buku yang mendapat insentif meliputi buku ajar, monograf, buku referensi atau buku 

teks, buku ilmiah populer dan buku teknologi tepat guna, dan book chapter 

A. BUKU AJAR 

Kriteria buku ajar adalah sebagai berikut: 
1. Merupakan buku pegangan untuk suatu matakuliah dalam satu semester; 
2. Ditulis dan disusun oleh dosen yang mengampu matakuliah terkait; 
3. Memenuhi kaidah buku ajar, yaitu dilengkapi dengan kompetensi, tujuan 

pembelajaran, contoh soal dan kisi-kisi jawaban; daftar pustaka, glosarium  dan  
indek subyek ) 

4. Diterbitkan oleh Percetakan DAQU Printing dan Penerbitan IDAQU 
5. Disebarluaskan. 

 

B. MONOGRAF 

Kriteria monograf adalah sebagai berikut: 
1. Merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya 

hanya pada SATU ASPEK/KAJIAN DALAM SUATU BIDANG ILMU; 
2. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; 
3. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original yang disajikan dalam 

bentuk buku; 
4. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai 

kebaharuan (novelty/ies), dukungan data atau teori mutakhir yang  lengkap  dan  
jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran; 

5. Memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengk,api  dengan  daftar  pustaka, 
glosarium dan indeks subyek; 

6. Diterbitkan oleh Percetakan DAQU Printing dan Penerbitan IDAQU 
7. Disebarluaskan. 

 

C. BUKU REFERENSI ATAU BUKU TEKS 

Kriteria Buku Referensi atau Buku Teks  meliputi: 
1. suatu tulisan dalam bentuk BUKU YANG SUBSTANSI PEMBAHASANNYA PADA 

SATU BIDANG ILMU; 
2. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; 
3. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original; 
4. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai 

kebaharuan (novelty/ies), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap  dan 
jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran; 
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5. Memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium 
dan indeks subyek; 

6. Diterbitkan oleh Percetakan DAQU Printing dan Penerbitan IDAQU 
7. Disebarluaskan. 

 

D. BUKU ILMIAH POPULER DAN BUKU TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

1. Buku Ilmiah Populer adalah buku ilmiah yang ditulis dengan cara yang  mudah  
untuk dipahami oleh orang awam. 

2. Buku Teknologi Tepat Guna merupakan buku ilmiah populer yang menyajikan hasil 
pengembangan teknologi (penelitian) sehingga mudah dipahami dan diterapkan 
oleh masyarakat luas. 

3. Isi buku sesuai dengan bidang keahlian penulis. 
4. Diterbitkan oleh Percetakan DAQU Printing dan Penerbitan IDAQU 
5. Disebarluaskan. 

 

E. INTERNATIONAL BOOK CHAPTER 

Insentif diberikan kepada dosen yang berkontribusi dalam suatu buku yang ditulis oleh 

authors lintas negara. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 
 

1. Buku ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB 

2. Penulis buku berasal dari paling tidak dua negara yang berbeda (diversity of 

authors) 

3. Pengusul merupakan penulis pertama pada bab tersebut, dan isinya sesuai dengan 

bidang ilmu penulis 

4. Isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original 

5. Memiliki ISBN, diterbitkan dan diedarkan secara luas 

6. Penulis pertama. 

 

PERSYARATAN UMUM BUKU 
Persyaratan umum buku meliputi: 

 

1. Memiliki ISBN 
2. Tebal paling sedikit 40 halaman cetak (format standar UNESCO) 
3. Ukuran : minimal 15,5 x 23 cm 
4. Diterbitkan oleh Percetakan DAQU Printing dan Penerbitan IDAQU (kecuali untuk 

international book chapter) 
5. Jika penulis lebih dari satu maka penulis utama harus dosen IDAQU 
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PROSES PENGAJUAN INSENTIF BUKU 
Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat 

pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor Pusat 

Administrasi IDAQU, dengan melampirkan: 

a. Satu salinan Draft Buku yang siap cetak atau yang sudah dicetak. 

b. Surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah di telaah oleh penelaah isi yang sesuai 

bidang ilmu. Penelaah isi harus seorang Doktor/Guru Besar yang mempunyai 

kompetensi keilmuan terkait dengan isi buku tersebut 

c. Surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah di telaah oleh penyelaras bahasa. 

Penyelaras bahasa harus seorang yang kompeten dalam bidang bahasa Indonesia 

untuk buku berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris jika buku ditulis dalam bahasa 

Inggris 

d. Nomor rekening BNI pengusul, penelaah isi dan penyelaras bahasa (berupa fotokopi 

bagian depan buku rekening) 

 
 

KOMPONEN INSENTIF BUKU 
Komponen insentif meliputi (dalam rupiah, merupakan nilai maksimal): 

 
No Komponen A B C D 
1. Penulisan 1.000.000+

Royalty 
10% 

1.000.000+
Royalty 

10% 

1.000.000
+Royalty 

10% 

1.000.000
+Royalty 

10% 
2. Penelaah isi 750.00 750.000 -  

3. Penyelaras bahasa 500.000 500.000 -  

4. Biaya Percetakan At cost At cost At cost  

A: Buku Ajar 
B: Monograf, Buku Referensi, Buku Teks 
C: Buku Ilmiah Populer/Teknologi Tepat Guna 
D: International book chapter 
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INSENTIF MENGIKUTI SEMINAR 
NASIONAL DAN INTERNASIONAL 

 

KRITERIA UMUM 
1. Makalah yang dipresentasikan harus linier dengan bidang ilmu pemakalah utama. 

2. Satu dosen hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 2 kali insentif dalam satu 

tahun (nasional dan/atau internasional). 

3. Insentif diberikan pada penulis utama artikel yang  dipresentasikan  secara  oral  

(oral presentation) 

4. Sifat insentif adalah bantuan, bukan at cost 

5. Pengusul harus memastikan bahwa tidak terjadi pembiayaan ganda dengan sumber 

dana pemerintah lainnya, misalnya dengan dana hibah penelitian atau hibah 

publikasi (KEMENAG, Kemristekdikti, LPDP dll) 

6. Pengajuan insentif dapat dilakukan sebelum pelaksanaan seminar, namun insentif 

baru dapat diberikan setelah semua persyaratan dipenuhi 

7. Jika PADA SATU EVEN (satu kegiatan seminar atau konferensi) terdapat lebih dari 3 

pengusul, maka besaran maksimal insentif yang dapat diberikan adalah sebesar 

insentif untuk 3 pengusul saja. 

 
 

KRITERIA SEMINAR NASIONAL 
1. Penyelenggara adalah asosiasi profesi, bidang keilmuan, universitas atau badan 

litbang. 

2. Komite ilmiah sekurang-kurangnya berasal dari dua institusi di luar institusi 

penyelenggara. 

3. Pemakalah sekurang-kurangnya berasal dari tiga propinsi yang berbeda 

4. Pembicara utama (keynote speaker) memiliki reputasi nasional/internasional 

5. Untuk seminar yang diselenggarakan oleh peguruan tinggi, maka perguruan tinggi 

penyelenggara harus telah terakreditasi minimal “baik” (B) 

6. Terdapat peluang bagi makalah terpilih untuk diterbitkan pada berkala ilmiah 

nasional terakreditasi 

7. Insentif tidak berlaku untuk seminar nasional yang diselenggarakan di wilayah 

JABOTABEK. 
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PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF SEMINAR NASIONAL 
Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat 

pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor Pusat 

Administrasi IDAQU, dengan melampirkan: 

1. Surat undangan dari penyelenggara sebagai peserta pemakalah oral. 

2. Sertifikat sebagai pemakalah (atau surat keterangan dari pihak penyelenggara bahwa 

pengusul telah mempresentasikan makalah secara oral) 

3. Makalah yang dipresentasikan 

4. Bukti-bukti pendukung bahwa even seminar atau konferensi tersebut merupakan even 

nasional (sesuai kriteria) 

5. Nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening) 

 
 

BESARAN INSENTIF SEMINAR NASIONAL 
Besaran insentif untuk mengikuti seminar nasional disesuaikan dengan wilayah 

 

No Wilayah Maksimal insentif yang 
diberikan per pengusul (Rp.) 

1 Semua propinsi di pulau Jawa 500.000 
2 Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra 1.500.000 
3 NTB, NTT, Maluku, Irian 4.000.000 

 
 

KRITERIA SEMINAR INTERNASIONAL 
1. Penyelenggara adalah asosiasi profesi, bidang keilmuan, universitas atau lembaga riset 

internasional. Pengusul harus berhati-hati dengan even yang diselenggarakan oleh 

lembaga/organisasi yang kompetensi bidang keilmuannya diragukan 

2. Komite ilmiah sekurang-kurangnya berasal dari dua negara diluar negara  

penyelenggara. 

3. Pemakalah sekurang-kurangnya berasal dari lima negara. 

4. Terdapat keterangan bahwa artikel terpilih akan dipublikasikan pada berkala 

internasional atau prosiding yang akan diindex pada lembaga  indexing,  misalnya 

Science Direct, Pubmed dll 
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PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF SEMINAR INTERNASIONAL 
Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat 

pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor Pusat 

Administrasi IDAQU, dengan melampirkan: 

1. Leaflet  seminar  atau   print  out    informasi seminar dari website yang menunjukan 

bahwa seminar tersebut bersifat internasional (sesuai kriteria) 

2. Surat undangan dari penyelenggara sebagai peserta pemakalah oral. 

3. Sertifikat sebagai pemakalah (atau surat keterangan dari pihak penyelenggara bahwa 

pengusul telah mempresentasikan makalah secara oral) 

4. Makalah yang dipresentasikan 

5. Nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening) 

6. Data pendukung (optional) berupa biaya registrasi, tiket pesawat dll) sebagai bahan 

pertimbangan besaran insentif yang dapat disetujui 

 
 

BESARAN INSENTIF SEMINAR INTERNASIONAL 
Insentif mengikuti seminar internasional bersifat bantuan, yaitu tidak dirancang untuk 

memenuhi semua pengeluaran. Besarnya insentif adalah sebagai berikut: 
 

No Wilayah Maksimal insentif yang diberikan per 
pengusul (Rp.) 

1 ASEAN 3 juta 

2 ASIA bukan ASEAN, Australia, dan New 
Zealand 

5 juta 

3 Wilayah lain 8 juta 
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INSENTIF PUBLIKASI PADA BERKALA 
ILMIAH NASIONAL 

 

PENGELOMPOKAN BERKALA/BERKALA ILMIAH NASIONAL 
KELOMPOK A 

1. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris 

2. Berkala memiliki website yang informatif dan dapat diakses 

3. Komposisi penulis pada edisi nomor yang memuat artikel yang diusulkan berasal  

dari beberapa institusi/lembaga yang berbeda (sekurang-kurangnya 50% penulis 

eksternal lembaga penerbit) 

4. Artikel terindeks minimal di Google Scholar 

5. Terakreditasi SINTA (4, 5, dan 6). 

 
KELOMPOK B 

1. Memenuhi syarat pada kelompok A (1, 2 dan 3) 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris 

3. Terakreditasi SINTA (1, 2, dan 3) 

4. Selain terindeks di Google Scholar, artikel berkala tersebut juga terindeks pada 

international indexing antara lain Index Copernicus, CABI, DOAJ, ASCII dan lain-lain. 

 
 

PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF 
1. Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan 

surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor 

Pusat Administrasi IDAQU. 

2. Lampiran 

- Berkala Cetak : salinan cover, daftar isi, dewan redaksi, dan bagian berkala yang 

memuat artikel pengusul serta alamat laman berkala tersebut. 

- Berkala online : print out artikel, daftar isi, dewan redaksi dan print screen 

alamat laman. 

- Bukti berkala sudah terindeks pada lembaga pengindeks 

- Bukti bahwa penulis di berkala tersebut memiliki komposisi penulis dari luar 

lembaga penerbit sekurang-kurangnya 50% (dapat berupa salinan  halaman  

judul dari setiap artikel pada edisi tersebut). 

3. Nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening) 
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BESARAN INSENTIF BERKALA NASIONAL 
Berkala ilmiah Besaran Insentif (Rp) 

Kelompok A 500.000 
Kelompok B 750.000 
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INSENTIF PUBLIKASI PADA BERKALA 
ILMIAH INTERNASIONAL 

 

KRITERIA BERKALA INTERNASIONAL 
Kriteria umum berkala ilmiah dikategorikan sebagai berkala internasional meliputi: 

 

1. Bahasa yang digunakan merupakan salah satu bahasa PBB (China, Arab, Inggris, 

Spanyol, Perancis). 

2. Berkala ilmiah terdaftar pada daftar jurnal di laman SCImago (www.scimagojr.com) 

3. Berkala ilmiah yang tidak terdaftar di laman SCImago, harus terindeks pada minimal 

satu lembaga indeksasi internasional (misalnya ISI Thomson, Index Copernicus,  

CABI, DOAJ, ASCII etc.). 

4. Berkala maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang 

diduga predatory journals (rujukan pada laman www.scholarlyoa.com atau 

Kemristekdikti) 

5. Memiliki website yang informatif yang mudah diakses 

6. Memenuhi syarat minimal dalam hal diversity of editorial board members (paling 

tidak dari 2 negara yang berbeda). 

7. Memenuhi syarat minimal dalam hal diversity of authors, khususnya pada edisi atau 

nomor berkala yang memuat artikel pengusul (asal penulis paling tidak dari  2  

negara yang berbeda) 

 

PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF BERKALA INTERNASIONAL 
1. Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan 

surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor 

Pusat Administrasi IDAQU. 

2. Pengusulan insentif dilakukan oleh penulis pertama (utama). 

3. Lampiran 

a. Berkala Cetak : salinan cover, daftar isi, dewan redaksi, dan bagian berkala yang 

memuat artikel pengusul serta alamat laman berkala tersebut. 

b. Berkala Online : print out artikel terpublikasi, daftar isi, dewan redaksi dan print 

screen alamat laman. 

c. Print screen informasi berkala ilmiah dari laman SCImago (www.scimagojr.com) 

d. Untuk berkala yang tidak terdaftar pada laman SCImago, harus dilengkapi bukti 

terindeks pada lembaga indeks internasional 

e. Nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening) 

http://www.scholarlyoa.com/
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BESARAN INSENTIF BERKALA INTERNASIONAL 
 
 

No Kuartil Besaran Insentif 
1 SCImago Q1    5000.000 
2 SCImago Q2    3.000.000 
3 SCImago Q3 2.000.000 
4 SCImago Q4 1.500.000 
5 Tidak terdaftar di SCImago 1.000.000 
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INSENTIF PUBLIKASI DI MEDIA MASSA 
 

 

PENGELOMPOKAN PUBLIKASI DI MEDIA MASSA 
KELOMPOK A (NASIONAL) 

1. Artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis 

2. Skala penerbitan bersifat nasional 

3. Dapat diakses secara online 

4. Identitas penulis dapat diakses secara online. 
 

KELOMPOK B (LOKAL DAN REGIONAL) 

1. Artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis 

2. Skala penerbitan bersifat lokal/regional 

3. Identitas penulis harus mencantumkan nama institusi IDAQU. 

 

PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF 
1. Surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan 

surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Umum Kantor 

Pusat Administrasi IDAQU. 

2. Lampiran 

- Bukti berupa fotocopy artikel yang telah dimuat di media massa 

- Nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening) 

 
BESARAN INSENTIF BERKALA NASIONAL 

Berkala ilmiah Besaran Insentif (Rp) 
Kelompok A   300.000 
Kelompok B 100.000 

 


