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Kepada Yth.  

1. Ketua Jurusan 

2. Koordinator Program Studi 

di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin 

Dengan hormat, 
 

 

Dalam upaya meningkatkan produktivitas buku ber-ISBN, Politeknik Negeri Banjarmasin melalui 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) memberi kesempatan kepada Dosen 

untuk mengajukan bantuan pembuatan buku melalui pendanaan internal. Untuk tahun 2022, 

bantuan pembuatan buku diarahkan pada monograf dan buku referensi dimana kedua jenis buku 

tersebut bersumber dari hasil penelitian. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Jurusan dan Koordinator 

Program Studi agar berkenan menginformasikan hal dimaksud kepada dosen di lingkungan 

jurusan/program studi masing-masing. Adapun ketentuan dan persyaratan pengajuan bantuan 

pembuatan monograf dan buku referensi kami sertakan dalam lampiran. 

Form usulan beserta softcopy buku yang diusulkan dikirimkan melalui email press@poliban.ac.id 

paling lambat tanggal 18 Agustus 2022. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungannya 

kami ucapkan terima kasih. 

 

       
                               Hormat kami, 

     Kepala P3M, 

 

 

 

 

     Nurmahaludin 

     NIP. 197512162003121002 
 

 

Tembusan :  

1. Wakil Direktur I 
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Lampiran Surat 

Nomor :  090/PL18.8/PB/2022                                                                            

Tanggal :  27 Mei 2022 
 

Ketentuan pengajuan bantuan pembuatan monograf dan buku referensi adalah sebagai berikut :  

1.  Program ini terbuka bagi dosen tetap Politeknik Negeri Banjarmasin yang mempunyai NIDN  

2. Monograf merupakan karya ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian yang substansi 

pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. 

3. Buku referensi merupakan karya ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian yang substansi 

pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. 

4. Isi tulisan baik monograf maupun buku referensi harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya 

ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah, metodologi pemecahan masalah, dukungan 

data atau teori mutakhir, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak 

kompetensi penulis. 

5. Buku harus bebas plagiarisme (termasuk self plagiarism) 

6. Bantuan pembuatan monograf dan buku referensi adalah adalah sebesar Rp. 5.500.000,- /judul  

7. Buku akan diterbitkan untuk memperoleh ISBN. Dana untuk pencetakan dan penerbitan buku 

ditanggung oleh institusi 

8. Format buku monograf dan buku referensi : 

     a. Ukuran buku adalah 15.5 cm × 23 cm (Standard Unesco) dan jumlah halaman teks utama (batang 

tubuh) minimal 40 halaman. 

     b.  Huruf Times New Roman (font 11) dengan spasi 1.3 (multiple), sedangkan margin terdiri dari top  

2 cm, left 2 cm, right 2 cm, bottom 2 cm. 

9. Mekanisme pengusulan : 

     a. Pengusul mengisi form usulan  

     b. Form usulan dan softcopy buku yang diusulkan dikirimkan melalui email press@poliban.ac.id     

paling lambat tanggal 18 Agustus 2022  

 
 

                         Hormat kami, 

     Kepala P3M, 

 

 

 

 

     Nurmahaludin 

     NIP. 197512162003121002 

 


