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KATAPENGANTAR 
 

  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) pada Pasal 5, 

standar kompetensi lulusan adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan. Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan penguasaan konsep, teori, metode 

dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu. Ketersediaan bahan ajar merupakan salah satu 

faktor pendukung untuk meningkatkan penguasaan konsep dan teori tersebut. 

Universitas Andalas melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi 

lulusan. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah buku ajar yang masih terbatas. 

Universitas Andalas melalui LP3M memberikan Hibah Penulisan Draft Buku Ajar untuk 

memotivasi dosen dalam menulis dan menerbitkan Buku Ajar yang dapat menjadi salah 

satu pegangan bagi mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Panduan Penulisan Draft Buku 

Ajar ini ditujukan agar penulisan Draft Buku Ajar tersebut sesuai dengan kaidah buku 

teks yang dapat diterbitkan dan disebarluaskan. 

 

 

 
 

http://dosen.unand.ac.id/web/frame/detail?kode=-az--d3y5xc632bn12gd72gshs--fu--az-9oUjk8y7f4590j65
http://dosen.unand.ac.id/web/frame/detail?kode=-az--d3y5xc632bn12gd72gshs--fu--az-9oUjk8y7f4590j65
http://dosen.unand.ac.id/web/frame/detail?kode=-az--d3y5xc632bn12gd72gshs--fu--az-9oUjk8y7f4590j65
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1. LATAR BELAKANG 

 
Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun secara sistematis yang 

digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Buku  yang  berisi  bahan ajar 

umumnya ditulis sebagai buku ajar, yang berfungsi untuk membantu dosen dan 

mahasiswa dalam perkuliahan. Adanya bahan ajar tertulis, menjadikan dosen tidak perlu 

terlalu banyak menyajikan materi di kelas. Dosen akan lebih punya waktu untuk 

memberikan bimbingan kepada mahasiswa, sedangkan bagi mahasiswa, buku ajar dapat 

meningkatkan kegembiraannya (karena tidak terus menerus mendengar ceramah 

dosennya, dan dapat belajar aktif mandiri  melalui  membaca)  dan  mampu  memperkaya 

informasi yang diterimanya. Buku ajar berbeda dengan buku teks. Perbedaannnya tidak 

hanya pada format, tataletak dan perwajahan, tetapi terutama pada orientasi dan 

pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya. 

Pada umumnya buku ajar mempunyai ciri sebagai berikut: (a) menggunakan  

struktur dan urutan yang sistematis, (b) menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, (c) memotivasi mahasiswa untuk belajar, (d) mengantisipasi kesukaran belajar 

mahasiswa sehingga menyediakan bimbingan bagi  mahasiswa  untuk  mempelajari 

bahan tersebut, (e) memberikan latihan yang banyak bagi mahasiswa, (f) menyediakan 

rangkuman, (g) secara umum berorientasi pada mahasiswa secara individual, (h)  

biasanya bahan ajar bersifat “mandiri” artinya dapat dipelajari oleh mahasiswa secara 

mandiri karena sisetmatis dan lengkap. Bagian penting dari buku ajar (dan hal inilah yang 

menjadikan buku ajar berbeda dengan buku teks) adalah disajikannya informasi tentang  

rencana  dan  pembelajaran.  Perlu  diingat   bahwa   buku   ajar   berfungsi untuk   

meningkatkan   tercapainya   tujuan  pembelajaran.   Karenanya,  informasi rencana dan 

tujuan pembelajaran hendaknya ditulis di awal buku, dengan uraian yang jelas dan serinci 

mungkin agar mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan manfaat buku ajar dan 

keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran yang diikutinya. 

 

2. TUJUAN PENULISAN DRAFT BUKU AJAR 

Tujuan penulisan draft buku ajar adalah untuk: 

a. meningkatkan mutu dan jumlah bahan ajar di lingkungan Unand 

b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses perkuliahan 

c. membantu pencapaian capaian pembelajaran (learning outcomes) 
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3. MANFAAT PENULISAN DRAFT BUKU AJAR 

Manfaat penulisan draft buku ajar adalah untuk: 

a. memotivasi dosen untuk memiliki buku ajar dan menerbitkan buku teks; 

b. membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman materi pembelajaran; 

c. menaikan reputasi Universitas Andalas. 

 

 

4. LUARAN 

Luaran dari hibah ini adalah Draft Buku Ajar pada matakuliah wajib atau pilihan 

yang tercantum dalam kurikulum Program Studi D3/S1/Pendidikan Profesi/S2/ 

S3/Spesialis di lingkungan Unand. 

 
5. OUTCOME YANG DIHARAPKAN 

Outcome yang    diharapkan   dari   hibah   ini   adalah   terwujudnya suasana 

akademik yang kondusif, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses 

pembelajaran. 

 
6. PERSYARATAN PENGUSUL 

Persyaratan pengusulan hibah ini adalah sebagai berikut: 

a. Dosen tetap Unand yang telah memperoleh sertifikat AA (sertifikat 

dilampirkan) dan tidak sedang tugas belajar atau izin belajar; 

b. Pengusul adalah dosen pengampu matakuliah/blok; 

c. Setiap pengusul, baik sebagai ketua maupun anggota, hanya boleh mengajukan 

satu judul buku; 

d. Tim terdiri atas ketua dan minimal 1 (satu) anggota. 

e. Pengusul tidak sedang/belum pernah mendapatkan hibah pengajaran dari 

sumber lain untuk judul yang sama; 

1) Matakuliah   wajib   atau   pilihan   yang   tercantum   dalam   kurikulum 

Program Studi D3/S1/Pendidikan Profesi/S2/S3/Spesialis di lingkungan 

Unand; 

2) Isi buku harus mencakup semua materi sebagaimana yang dicantumkan 

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);  

3) Jumlah halaman isi buku ajar minimal 150 halaman. 
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7. PEMBIAYAAN 

Hibah Penulisan Draft Buku Ajar untuk tahun 2020 adalah sebanyak 20 buku 

dengan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per buku dengan 

perincian untuk fotokopi, penjilidan, ATK, konsumsi, kegiatan penulisan buku ajar, 

dan pembelian referensi. 

 

8. FORMAT PROPOSAL PENULISAN DRAFT BUKU AJAR 

Proposal  ditulis dengan ketikan 1½ spasi menggunakan huruf Times New Roman 

ukuran 12 points. Penulisan proposal agar mengikuti format sebagai berikut: 

a. Bagian Identitas Proposal 

1) Sampul Depan Proposal 

Pada sampul depan (contoh pada lampiran 1) ditulis : 

a) Hibah Penulisan Draft Buku Ajar Tahun Anggaran 2020 

b) Judul Draft Buku Ajar Sesuai Dengan Mata Kuliah Diampu 

c) Tim Pengusul 

d) Nama Jurusan/Prodi/Bagian 

e) Nama Fakultas/Program Sarjana, Universitas Andalas 

f) Warna sampul: hijau tua 

 
2) Halaman Pengesahan Proposal 

Halaman  pengesahan  (contoh  pada  lampiran  2)  terdiri  dari   atas:   

Judul Draft Buku Ajar; Tim Penulis Draft Buku Ajar; Data Matakuliah; 

tanda tangan oleh Ketua Pengusul, dan pimpinan yang mengetahui. 

Untuk matakuliah keprodian diketahui oleh Ketua Jurusan/Program 

Studi/Bagian dan matakuliah MKWU oleh Koordinator MKWU. 

 

b. Bagian Isi Proposal 

1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah 

2) Outline buku ajar berisi deskripsi singkat bab dan sub-bab dari bab 1 sampai 

bab terakhir 

3) Contoh bab (minimal 1 bab), mengikuti format buku ajar pada lampiran 3. 

c. Lampiran Proposal: SK mengajar dan CV/ biodata pengusul (Lampiran 4) 
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9. FORMAT DRAFT BUKU AJAR 

Penulisan draft buku ajar agar mengikuti format pada lampiran 3. 

 

10. JADWAL KEGIATAN 

 

No. Kegiatan Waktu 

1 Pengumuman Hibah Penulisan Buku Ajar 20 Februari 2020 

2 Penerimaan Proposal Hibah Penulisan Buku Ajar 21 Februari - 13 Maret 2020 

3 Seleksi Proposal Hibah Penulisan Buku Ajar   13 – 20 Maret 2020 

4 Pengumuman Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar 23 Maret 2020 

5 Penandatanganan Kontrak Hibah Penulisan Buku Ajar   26 Maret 2020 

6. Deadline penyerahan Draft Buku Ajar 18 Agustus 2020 

  7.  Review Draft Buku Ajar 21 – 28 Agustus 2020 

6 Deadline penyerahan revisi Draft Buku Ajar 30 September 2020 

 

11. PROSES ADMINISTRASI 

a. Proposal hibah penulisan draft buku ajar diserahkan dalam bentuk hard copy 

sebanyak 3 (tiga) rangkap ke Saudari Yanti, Sekretariat LP3M Lantai 2 

Gedung Rektorat, paling lambat Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 15.00. 

b. Hasil seleksi akan disampaikan langsung kepada ketua tim pengusul; 
 

c. Pembayaran hibah penulisan draft buku ajar dilakukan sekaligus bila penulis 

telah menyerahkan: 

1) Hard copy Draft Buku Ajar Revisi yang telah direview oleh minimal 2 orang 

Reviewer sebanyak 2 (dua) eksemplar ke LP3M.  

2) Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000, bahwa naskah merupakan karya 

sendiri/tim, bebas dari plagiat, bukan merupakan revisi yang sudah terbit, 

bukan hasil terjemahaan atau saduran, dan bukan laporan penelitian yang 

akan diterbitkan menjadi buku (Lampiran 5). 

3) Bukti / kwitansi penggunaan dana disimpan oleh peneliti agar dapat 

digunakan bila dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.   
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12.  SELEKSI KELAYAKAN PROPOSAL 

LP3M membentuk Tim Reviewer yang independen dari internal Unand. Setiap 

proposal yang masuk ke sekretariat LP3M akan dinilai oleh 2 orang Tim Reviewer, 

dengan menggunakan rubrik penilaian di bawah ini. Hasil seleksi merupakan 

keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 
 

 

No. 
Kriteria 

Penilaian 

 

Indikator Penilaian 

 

Bobot 

1. Sistematika Kelengkapan dan Kesesuaian format sistematika penulisan proposal: 

1. Pada sampul depan warna hijau tua ditulis : 

a) Hibah Penulisan Draft Buku Ajar Tahun Anggaran 2020 

b) Judul Draft Buku Ajar Sesuai Dengan Mata Kuliah diampu 

c) Tim Pengusul 

d) Nama Jurusan/Prodi/Bagian 

e) Nama Fakultas/Program Sarjana, Universitas Andalas 

2. Halaman Pengesahan Proposal: 

Halaman  pengesahan terdiri  dari   atas:   Judul Draft Buku Ajar; 

Tim Penulis Draft Buku Ajar; Data Matakuliah; tanda tangan oleh 

Ketua Pengusul, dan pimpinan yang mengetahui. Untuk matakuliah 

keprodian diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dan 

matakuliah MKWU oleh Koordinator MKWU. 

 

3. Bagian Isi Proposal 

a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah 

b) Outline buku ajar berisi deskripsi singkat bab dan sub-bab dari bab 1 

sampai bab terakhir 

c) Contoh bab (minimal 1 bab), mengikuti format buku ajar pada 

lampiran 3. 

4. Lampiran SK Mengajar dan CV/biodata pengusul  

 

20% 

2. Substansi a. Kejelasan dan kelengkapan RPS/ RPB sesuai dengan ketentuan  

b. Kejelasan dan kesesuaian outline buku dengan RPS 

c. Kerunutan dan kejelasan kaitan materi antar bab 

d. Bab contoh: 

- Ditulis secara lengkap mengikuti panduan format buku ajar pada 

lampiran 3 yang terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 

 Bagian pendahuluan berisi deskripsi singkat bab, Capaian 

Pembelajaran, dan relevansi bab, yaitu peran bahasan bab dalam 

mendukung perkembangan keilmuan dan atau kompetensi lulusan di 

masyarakat dan dunia kerja.  

 Bagian isi berisi materi sesuai dengan judul bab yang dapat 

disajikan dalam sub bab – sub bab sesuai RPS; rancangan proses 

belajar mandiri untuk mahasiswa seperti contoh kasus dan 

penyelesaiannnya, Kertas kerja mahasiswa, Latihan soal dan lain-

lain; rangkuman materi; Referensi atau Bibiliography.  

 Bagian penutup terdiri dari Test formatif dan Kunci jawaban serta 

umpan balik dan tindak lanjut. Bagian umpan balik dan tindak lanjut 

dapat berisi penugasan pada mahasiswa dibarengi dengan informasi 

bagaimana tindak lanjut dari penugasan yang diberikan. Penugasan 

tersebut untuk mengetahui apakah mahasiswa telah mencapai 

50% 
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kompetensi yang diharapkan. 

- Kesesuaian media pembelajaran dengan usulan buku ajar 

- Keterkaitan konten dengan era revolusi industri 4.0 

 

3. Kelayakan 

tim 
Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan buku yang ditulis 30% 

Nilai total 100% 

 

 

13.REVIEW DRAFT BUKU AJAR 

LP3M akan menunjuk Tim Reviewer untuk mereview semua draft buku ajar yang 

diterima. Tujuan review Draft Buku Ajar adalah untuk memastikan bahwa Draft 

Buku Ajar telah ditulis sesuai dengan format penulisan Draft Buku Ajar yang 

tercantum pada Panduan Penulisan Draft Buku Ajar yang diterbitkan oleh LP3M 

(lampiran 3). Penulis diwajibkan melakukan revisi draft buku ajar berdasarkan 

usulan reviewer, sebelum menyerahkan draft final ke LP3M. 
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PROPOSAL 

 

 

HIBAH PENULISAN DRAFT BUKU AJAR 

TAHUN 2020 

 
 

JUDUL DRAFT BUKU AJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA TIM PENGUSUL 

 

 

 

 
(Nama Jurusan/Prodi/Bagian) 

(Nama Fakultas/Program Pascasarjana) 

UNIVERSITAS ANDALAS 

2020 

Lampiran 1: Contoh Format Sampul Depan Proposal 
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Lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan Proposal 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL HIBAH 

PENULISAN DRAFT BUKU AJAR  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Judul Draft Buku Ajar : 

 
Tim Penulis Draft Buku Ajar : 

Ketua 
a. Nama Lengkap dan gelar : 

b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

Anggota : 
a. Nama Lengkap dan gelar : 

b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

 
Data Matakuliah 
a. Nama Matakuliah : 

b. Bobot sks : 

c. Semester ke : 

d. Program Studi : 

: 

Padang,...................2020 

Mengetahui, Ketua Pengusul, 

Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Koordinator MKWU 

 

 

 

 
Nama Nama 

NIP NIP 
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Lampiran 3: Format Buku Ajar – Hibah Buku Ajar Unand 2020 

 

Ketentuan Umum 

1. Buku diketik dengan ketikan 1½ spasi ukuran huruf (font) Times New Roman 12 

atau Cambria 11 (sebelas). Khusus untuk tabel, ukuran font dapat diperkecil jika 

diperlukan untuk menghemat halaman. 

2. Jumlah halaman buku tidak kurang dari 150 halaman, tidak termasuk bagian 

preliminaries dan postliminaries. 

3. Ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm. 

4. Tidak menyimpang dari peraturan dan kode etik penulisan ilmiah yang berlaku. 

5. Satu buku untuk 1 (satu) mata kuliah. 

I. Bagian Luar Buku 

1. Cover Depan (hijau tua) 

a. Hibah Penulisan Draft Buku Ajar Tahun Anggaran 2020 (pada sudut kanan atas)  

b. Judul Utama (sesuai dengan mata kuliah yang diampu) 

c. Sub Judul/ Anak Judul:  

Ini dapat dijadikan pembeda dengan buku lain untuk keperluan peningkatan pasar 

buku. Mengingat akan menulis Buku Ajar, judul utama buku biasanya memiliki 

konotasi kuat dengan mata kuliah yang diampu. Berhubung mata kuliah di satu 

program studi biasanya juga ada pada prodi atau perguruan tinggi yang lain, 

pemberian anak judul menjadi strategi yang menunjukkan pembeda buku yang 

ditulis dengan buku sejenis pada umumnya. 

d. Nama Penulis 

e. Nama Jurusan/ Prodi/ Bagian 

f. Nama Fakultas/ Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas 

g. Nama Penerbit (jika akan diterbitkan) 

 

2. Punggung Buku 

a. Judul Utama 

b. Nama Penulis 

 

3. Cover Belakang 

a. Judul Utama 

b. Anak Judul 

c. Nama dan Tentang Penulis 

d. Sinopsis 
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II. Bagian Dalam Buku 

1. Preliminaries 

a. Halaman Perancis 

Halaman terdepan setelah cover. Letaknya selalu di sebelah kanan, halaman ini 

berisi judul buku saja. 

 

b. Judul Utama 

Memuat judul buku secara lebih atraktif, menyolok, menarik dibanding judul 

Perancis. Selain judul buku, halaman ini juga memuat Nama penulis serta Nama 

dan alamat penerbit. 

 

c. Halaman Persembahan, biasanya ditujukan kepada siapa penulis itu berkarya. 

d. Halaman Ucapan Terimakasih (acknowledgments) 

e. Kata Sambutan 

Sambutan yang diberikan ini diberikan oleh tokoh/ pejabat atau mereka yang 

memiliki kapasitas keilmuan. Ini sekaligus sebagai media pengakuan atas isi buku 

ini. 

 

f. Halaman Kata Pengantar 

Biasanya ditulis oleh ahli di bidang ilmu yang dibahas, memberikan komentar 

maupun ulasan tentang materi yang disampaikan pada buku ini. 

 

g. Halaman Prakata 

Biasanya dibuat oleh pihak penerbit untuk memberikan ulasan mengapa buku ini 

dibuat serta hal-hal lain yang mendukung. Selain itu prakata juga bisa dibuat oleh 

penulis untuk memberikan tanggapan atas kritik pembaca pada cetakan/ edisi 

sebelumnya. 

 

h. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Singkatan 

i. Halaman Pendahuluan 

Bagian ini memuat beberapa informasi sebagai berikut: (1) Deskripsi Mata Kuliah, 

(2) Prasarat mata kuliah (jika ada), (3) Rencana pembelajaran, (4) Petunjuk 

Penggunaan buku ajar bagi mahasiswa dan dosen, (5) Capaian pembelajaran, dan 

(6) Bentuk evaluasi / umpan balik aktivitas belajar mahasiswa. 
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2. Isi Utama Buku 

a.  Judul bab dan sub bab. Judul bab dan sub bab disesuaikan dengan RPS yang 

dimiliki.  

b.  Pada setiap bab terdapat bagian pendahuluan, isi, dan penutup.  

c. Bagian pendahuluan berisi deskripsi singkat bab, Capaian Pembelajaran, dan 

relevansi bab, yaitu peran bahasan bab dalam mendukung perkembangan keilmuan 

dan atau kompetensi lulusan di masyarakat dan dunia kerja.  

d. Bagian isi berisi materi sesuai dengan judul bab yang dapat disajikan dalam sub bab 

– sub bab sesuai RPS; rancangan proses belajar mandiri untuk mahasiswa seperti 

contoh kasus dan penyelesaiannnya, Kertas kerja mahasiswa, Latihan soal dan lain-

lain; rangkuman materi; Referensi atau Bibiliography.  

e. Bagian penutup terdiri dari Test formatif dan Kunci jawaban serta umpan balik dan 

tindak lanjut. Bagian umpan balik dan tindak lanjut dapat berisi penugasan pada 

mahasiswa dibarengi dengan informasi bagaimana tindak lanjut dari penugasan 

yang diberikan. Penugasan tersebut untuk mengetahui apakah mahasiswa telah 

mencapai kompetensi yang diharapkan. 

 

3. Postliminaries 

a. Lampiran 

Lampiran bisa berisi materi pelengkap, penjelasan atau mungkin merupakan materi 

pendukung yang ditambahkan diluar bahasan utama. 

b. Epilog 

Berisi kesimpulan maupun harapan-harapan yang di inginkan penulis setelah 

pembaca selesai membaca buku ini 

c. Daftar Istilah (Glosarium) 

d. Halaman Indeks (disarankan) 

e. Biografi Penulis 
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Lampiran 4: Biodata Penulis Draft Buku Ajar (diisi oleh semua anggota tim) 

 
BIODATA PENULIS HIBAH  

PENULISAN DRAFT BUKU AJAR TAHUN 2020 

 
 

Nama Lengkap :  

NIP/NIDN :  

Pangkat/Golongan :  

Jabatan Fungsional :  

Alamat Rumah (lengkap) :  

Nomor Ponsel :  

Surel Pribadi :  

Jurusan/Bagian/Program Studi :  

Fakultas/Program Pascasarjana :  

Telepon Kantor :  

   

Riwayat Pendidikan 

 Tahun lulus Perguruan Tinggi Bidang Spesialisasi 

S‐1    

S‐2    

S‐3    

 

Nama Mata Kuliah yang Diampu 

No Nama Mata Kuliah Strata 

   

   

   

 

Pengalaman Penulisan Buku Ajar/ Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir 

Tahun Judul Buku/ Tahun/ Penerbit/ ISBN Sumber Dana 
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Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir 

Tahun Topik/Judul Penelitian Sumber Dana 

   

   

   

 
 

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir  

Nama (‐nama) 

penulis 

Tahun 
terbit 

Judul artikel Nama 
berkala 

Volume/ 

Halaman 

Status 
akreditasi 

      

      

      

 

 

 

 

………………, ……………….2020 

 

 
ttd 

 
(………..….. Pengusul........................) 
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Lampiran 5: Surat Pernyataan Penulis 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama Lengkap : 

NIP/NIDN : 

Pangkat/Golongan : 

Jabatan Fungsional : 

Alamat Rumah (lengkap) : 

Nomor Ponsel : 

Surel Pribadi : 

Jurusan/Bagian/Program Studi : 

Fakultas/Program Pascasarjana : 

Telepon Kantor : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

naskah yang saya ajukan merupakan karya sendiri/tim, bebas dari plagiat, bukan 

merupakan revisi yang sudah terbit, bukan hasil terjemahaan atau saduran, dan 

bukan laporan penelitian yang akan diterbitkan menjadi buku. 
 

Demikian Surat  Pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sesungguhnya.  Apabila  di  

kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan 

dari pihak lain terhadap naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, 

diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia mengembalikan seluruh 

biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara. 

 

Padang, 2020 
 

Mengetahui 
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan 

Penjaminan Mutu 
 

Stempel 

ttd 

 

Prof. Dr. Henny Lucida, Apt  
NIP. 196701151991032002 

Yang Menyatakan 

 

 
 

Materai 

Rp6.000 

 
 

NIP 
 


