
 
 
 
 

PANDUAN PENGAJUAN 
INSENTIF BUKU  

  
TAHUN 2018 

 

   

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
2018 



 

 PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KONFERENSI INTERNASIONAL TAHUN 2018 1 

 

PANDUAN PENGUSULAN  

INSENTIF BUKU AJAR TAHUN 2018 

UNTUK PERGURUAN TINGGI MELALUI SIMLITABMAS 

  

1. Pendahuluan 

Program Insentif Buku Ajar Terbit Perguruan Tinggi merupakan salah satu program yang 

dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan 

Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 

anggaran 2018. Program ini terbuka bagi dosen dari berbagai bidang ilmu yang telah 

menerbitkan buku ajar untuk perguruan tinggi yang diturunkan dari pengalaman 

penelitiannya. 

Tidak sedikit jumlah dosen Indonesia yang berpengalaman dalam menjalankan 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 sudah 

diterima perguruan tinggi. 

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. 

  

2. Tahapan Pengusulan Bantuan INSENTIF BUKU Secara Daring 

Pengusulan Bantuan INSENTIF BUKU dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. 

a. Pengusulan dilakukan olen dosen Perguruan Tinggi yang memiliki user dan password 

sebagai dosen pengusul di Simlitabmas dengan alamat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku.  

b. Bagi Pengusul yang belum memiliki user dan password dapat menghubungi operator 

Simlitabmas perguruan tinggi masing-masing untuk melakukan permintaan akun 

Simlitabmas. 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku
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c. Apabila berhasil membuka halaman website, maka akan muncul tampilan sebagaimana 

pada Gambar 1.  

Gambar 1 Halaman Utama Bantuan Insentif Buku 

 

d. Setelah mengklik tombol Login ( ) maka akan muncul tampilan form login, dan 

selanjutnya  

 

isikan user, password, serta capcha kemudian klik tombol Masuk ( ) .  

 

 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku 

Isi dengan password 

Isi dengan capcha 

Isi dengan user 
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e. Apabila pengusul berhasil login, maka akan muncul tampilan beranda seperti gambar 2 

berikut.   

 

 

Gambar 2 Tampilan pengusul sistem pendaftaran Bantuan Insentif Buku 

 

Pengusul dapat mendownload panduan pengusulan bantuan INSENTIF BUKU melalui link 

download panduan.  

 

f. Untuk melihat riwayat pengusulan klik tombol riwayat usulan , maka 

akan tampil seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 3 Pilih tahun untuk menampilkan riwayat pengusulan yang pernah diusulkan 

 

 

Nama User 

Panduan  

Tahun Usulan 
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Gambar 4 Klik tanda + untuk menampilkan usulan lebih detail 
 

g. Untuk melakukan pendaftaran klik tombol  hingga muncul Gambar 5 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5. Pendaftaran usulan baru 

       Untuk melakukan pendaftaran usulan baru klik tombol   hingga muncul 

gambar 6 sbb :  

 

Gambar 6. Tampilan pendaftaran usulan baru 

Usulan Baru 
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Lengkapi data-data pengusul sebagai ketua panitia seperti gambar 7 

 

Gambar 7. Pengisian Identitas Pengusul 

kemudian lengkapi data-data dibawahnya yaitu Identitas buku ajar yang diusulkan seperti 

gambar 8 sebagai berikut : 

 

Gambar 8. Pengisian Identitas Pengusul 

 

 Klik tombol untuk melengkapi isian berikutnya atau tombol 

untuk kembali ke tampilan sebelumnya 
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h. Langkah selanjutnya adalah pengisian penandatangan lembar pernyataan seperti gambar 

berikut 

 

Gambar 9. Isian penandatangan lembar pernyataan 

Jika selesai pengisian tekan tombol simpan  

i. Jika pengisian telah terisi dengan benar, maka di tampilan pendaftaran akan muncul 

seperti gambar berikut 

 

Gambar 10. Informasi pengusulan baru Insentif Buku 

  

Identitas Usulan 

Tombol Upload 

Informasi 

Pengunggahan 
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Dalam gambar 11 terdapat penjelasan-penjelasan sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Informasi identitas pengusulan baru Insentif Buku 

 

 

Gambar 12. adalah status upload berkas, status "belum” berarti berkas belum di upload, 

icon berarti sudah melakukan upload berkas, anda bisa mendownload kembali berkas 

tersebut untuk mengecek apakah berkas sudah terupload dengan baik.   

 

Untuk melakukan upload berkas, klik ikon  seperti gambar 13 

 

Gambar 13. Tombol untuk upload berkas pengusulan Insentif Buku 

Jika warna tombol di gambar 13 berwarna merah, maka berarti berkas tersebut belum di 

upload, sedang jika berwarna hijau berarti sudah di upload 
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Untuk melakukan upload klik tombol berkas yang dimaksud hingga muncul form untuk 

upload berkas. 

 

Adapun berkas-berkas yang di upload adalah sebagai berikut 

1. Biodadata Pengusul Insentif Buku 

2. Pernyataan, pernyataan di ambil dari gambar  

 

3. Buku yang diusulkan 

 

Adapun langkah-langkap upload berkas adalah dengan mengklik tombol-tombol tersebut, 

contoh untuk upload berkas biodata klik tombol biodata , hingga muncul 

gambar 14 

 

Gambar 14. Upload Biodata 

Pilih berkas dengan mengklik tombol browse , dan tombol unggah 

 untuk mengunggah berkas, klik tombol kembali  untuk 

kembali ke tampilan awal 
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Ulangi langkah-langkah tersebut untuk menguplad berkas-berkas lainnya 

 

Khusus untuk upload lembar pernyataan adalah sebagai berikut 

 

Gambar 15. Print lembar pernyataan klik icon printer hingga muncul tampilan seperti 

gambar berikut 

 

Gambar 15 lembar pernyataan 

 

Gambar 16. Gambar print lembar pernyataan 

klik tombol  

Print lembar 

pernyataan 
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Setelah di unduh lembar pengesahan tersebut kemudian di print dan di tandatangan, di 

scan kemudian kemudian di uploal melalui tombol proposal  

Pilih berkas pernyataan dengan mengklik tombol browse , dan tombol 

unggah  untuk mengunggah berkas, klik tombol kembali  

untuk kembali ke tampilan awal 

 

Jika semua berkas dokumen telah di unggah maka akan muncul tampilan seperti berikut 

 

Gambar 17. Unggah berkas sudah lengkap 

Jika Unggah Sudah lengkap maka tinggal menunggu hasil evaluasi melalui menu daftar 

usulan seperti gambar berikut 

 

Gambar 18 Status Proses Seleksi 

Status Proses 

Seleksi 


