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PENGUMUMAN 

Nomor: 102/In.24/LP2M/PS.06/06/2021 
 

 TENTANG 
PANDUAN TEKNIS PROGRAM PENERBITAN E-BOOK  

IAIN LANGSA 
 
 
A. Pengantar 

Program Penerbitan E-Book IAIN Langsa merupakan salah satu program 
yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M IAIN Langsa dan 
Penerbit Zawiyah IAIN Langsa. Program ini terbuka bagi dosen/peneliti/praktisi 
dan Mahasiswa yang telah memiliki naskah buku ajar yang diturunkan dari 
pengalaman penelitian dan pengajaran dalam bidang ilmu apa pun yang masih 
berada dalam landscape keilmuan agama Islam tetapi belum pernah dijadikan 
bahan buku.  

E-Book yang kami maksudkan dalam program ini adalah buku untuk 
kalangan perguruan tinggi, termasuk hasil Disertasi/tesis, bunga rampai, 
terjemahan dan buku daras. Program ini lahir atas kesadaran akan sedikitnya 
jumlah buku yang diproduksi di perguruan tinggi jika dibandingkan dengan 
jumlah artikel ilmiah yang diproduksi oleh perguruan tinggi di Indonesia. 
Padahal salah satu fungsi dari perguruan tinggi ialah dapat memproduksi 
pengetahuan yang dapat membantu masyarakat. Untuk itu, program ini 
diperuntukkan untuk memenuhi tuntutan tersebut agar tridharma perguruan 
tinggi dapat dijalankan dengan baik di IAIN Langsa. 

 
B. Dasar Hukum 
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 tahun 2017 

tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  
8. Keputusan IAIN Langsa No. 18.I Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Langsa 

Tahun 2020-2024; 
 
C. Tujuan Kegiatan 
Program ini bertujuan: 
1. Memacu publikasi karya ilmiah untuk menghasilkan outr pun kegiatan 

tridharma perguruan tinggi berupa publikasi e-book. 
2. Mengembangkan produksi pengetahuan dari IAIN Langsa agar memiliki 

manfaat untuk masyarakat melalui bidang keilmuan agama Islam. 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln Meurandeh – Kota Langsa - Aceh 

           Telp 0641-22619/23129, Fax. 0641 - 425139 E-mail: info@iainlangsa.ac.id 
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3. Memacu peningkatan produksi ilmiah berupa buku digital dilingkungan IAIN 
Langsa. 

 
D. Ketentuan Umum 
1. Penulis atau tim penulis berstatus sebagai dosen, tenaga pendidik, praktisi, 

mahasiswa atau alumni IAIN Langsa. 
2. Naskah draft buku bukan hasil penelitian dengan sumber pendanaan 

BOPTN yang salah satu tagihannya berupa publikasi buku;  
3. Naskah draft buku tidak berasal belum pernah diterbitkan di lembaga atau 

penerbit manapun, baik dalam bentuk buku, book chapter atau artikel 
jurnal berkala ilmiah; 

4. Naskah draft buku mengenai keislaman, sosial humaniora, serta sains dan 
teknologi; 

5. Naskah draft buku yang masuk akan dinilai atas kelayakan penerbitannya 
oleh LP2M, penerbit Zawiyah dan tim yang ditentukan; 

6. Naskah draft buku yang diterima akan diterbitkan penerbit Zawiyah Serambi 
Ilmu Pengetahuan dalam bentuk e-book (non-cetak), meskipun demikian 
LP2M membuka diri apabila penulis bersangkukan bermaksud melakukan 
kerjasama dengan penerbit lain dalam penerbitan/percetakan buku terkait 
dengan pembiayaan mandiri/di luar skema penganggaran LP2M.  

7. Kluster penerbitan buku yang disediakan sebanyak 16 judul dengan 
perincian dibagi dalam empat kategori sebagaimana berikut:  
 

No Kategori Kuota Pengusul 

1. Naskah bersumber dari disertasi/tesis 8 e-book Penulis 

2. Naskah buku daras 2 e-book Penulis/Tim 
penulis 

3. Naskah bunga rampai atau kumpulan 
beberapa penulis yang 
dosen/praktisi/mahasiswa  

5 e-book Editor 

4. Naskah buku terjemahan 1 - book Penerjemah 

8. E-book dipublikasikan melalui laman OMP atau lainnya yang dapat 
digunakan untuk menyebarluaskan buku sebagaimana dimaksud. 

9. Setiap draft naskah buku yang diterima akan diedit oleh editor yang 
ditetapkan melalui surat keputusan rektor IAIN Langsa atas rekomendasi 
LP2M berkoordinasi dengan pusat penelitian dan penerbitan serta Lembaga 
penerbit Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan. 

10. Penulis atau tim penulis buku bersedia untuk mengikuti tahapan dan 
proses publikasi sebagaimana ditentukan LP2M dan penerbit Zawiyah. 

 

E. Ketentuan Teknis 
1. Penulis atau tim penulis naskah draft buku mengajukan permohonan 

peneritan buku ditujukan kepada LP2M/penerbit Zawiyah Serambi Ilmu 
Pengetahuan. Berkas usulan, draft naskah buku beserta lampiran dikirim 
dalam bentuk rar melalui email: zawiyah@iainlangsa.ac.id.  

2. Naskah draft buku ditulis dalam format word/rtf dalam kertas ukuran A4, 
marjin kanan-kiri-atas-bawah sebanyak tiga cm, spasi 1.5, huruf time news 
roman, dan jumlah kata sekitar 40.000 sampai 100.000 kata (khusus untuk 
naskah draft dari bidang keilmuan Matematika/Fisika/Kimia maka 
ketentuan jumlah kata digantikan dengan 80-180 halaman).  

3. Draft naskah buku dilampiri bukti cek similiarity dengan menggunakan 
aplikasi turnitin dengan tingkat kemiripan maksimal 20 persen.  

4. Draft naskah buku dilampiri surat pernyataan dalam format PDF yang 
menyatakan bahwa naskah bebas plagiasi, milik sendiri atau tim pengusul, 

mailto:zawiyah@iainlangsa.ac.id
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dan naskah belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. (Form 
pernyataan disediakan panitia).  

5. Draft naskah buku dilampiri surat pernyataan dalam format PDF berisi 
kesediaan naskah diupload (bebas download) di laman OMP Zawiyah 
Serambi Ilmu Pengetahuan (bermaterai Rp 10.000). (Form pernyataan 
disedikan panitia). Sebagai informasi, OMP adalah website yang disiapkan 
sebagai tempat penyiaran buku-buku yang diterbitkan penerbit Zawiyah 
atau lainya yang ditulis civitas akademika IAIN Langsa.  

 
F. Tahapan Kegiatan 

No Uraian Waktu 

1. Pengajuan naskah 21 Juni – 23 Juli 2021 

2. Seleksi naskah oleh panitia 30 Juli – 10 Agustus 2021 

3. Pengumuman naskah terpilih 11 Agustus 2021 

4. Editing naskah oleh editor 11 Agustus – 12 Sept. 2021 

5. Lay out, design cover dan produksi e-
buku 

15 November 2021 

5. Launching buku 15 November 2021 

 
G. Komponen Pembiayaan 
1. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DIPA IAIN Langsa tahun 2021.  
2. Buku diterbitkan dalam format e-book sehingga LP2M tidak menyediakan 

alokasi dana untuk percetakan buku.  
3. Komponen biaya produksi yang akan ditanggung oleh LP2M meliputi 

pengurusan ISBN, design cover, lay out, editor, dan biaya cetak 5 buku 
untuk penulis.  

 
H. Ketentuan Lainnya 
Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak, tidak dapat diganggu gugat serta 
akan diumumkan melalui laman website LPPM IAIN Langsa, media sosial di 
lingkungan IAIN Langsa, dan email para penerima dana bantuan dimaksud. 
Draft naskah buku yang diajukan dan dinyatakan tidak diterima akan 
dikembalikan kepada penulis atau tim tim penulis yang mengajukan. 
 
I. Penutup 
Demikian petunjuk teknis ini dibuat agar menjadi panduan pelaksanaan 
kegiatan penerbitan e-book IAIN Langsa. Hal-hal yang belum tercakup dalam 
pengumuman ini akan tentukan kemudian. Atas perhatiannya disampaikan 
terima kasih.  
 

Langsa, 22 Juni 2021  
Ketua LP2M, 

 
Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag 
Nip 19590525 199802 1 001 
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Lampiran 1 :  

SURAT PERNYATAAN  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:  
Nama penulis I : - 
NIK Penulis I : - 

Alamat penulis I : -  
Judul draf naskah buku : - 

Nama penulis II : - 
NIK penulis II : - 
Nama penulis III : - 

NIK penulis III : - 
[Tambahkan bila diperlukan anggota tambahan, hapus apabila tidak 
diperlukan) 

Judul draft naskah buku : _________________________________________________ 

 

Dalam hal ini bertindak atas nama penulis sendiri atau mewakili tim penulis 
dengan identitas sebagaimana disebutkan di di atas menyatakan bahwa :  

1. Draft naskah buku yang berjudul sebagaimana dimaksud adalah hasil 
karya sendiri penulis/tim penulis serta memiliki kebsahan untuk diklaim 

sebagai karya sendiri/tim penulis sebagaimana nama yang diidentitasnya 
disebutkan di atas. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini 

saya sebutkan sumber pengambilannya.  

2. Draft naskah buku yang berjudul sebagaimana dimaksud adalah belum 

pernah dipublikasikan oleh lembaga atau penerbit manapun baik dalam 
bentuk naskah utuh, book chatter atau artikel pada jurnal ilmiah. 

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian 
hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima 

sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.  

 

 
Langsa,        

Yang membuat pernyataan, 
 

 
[matre 10000)  

 

 
NAMA PENULIS/PENULIS I 
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Lampiran 2 :  
 
 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:  
Nama penulis I : - 

NIK Penulis I : - 
Alamat penulis I : -  
Judul draf naskah buku : - 

Nama penulis II : - 
NIK penulis II : - 
Nama penulis III : - 

NIK penulis III : - 
[Tambahkan bila diperlukan anggota tambahan) 

 
Dengan ini menyatakan bahwa apabila draft naskah yang saya/tim kami 
ajukan diterima LP2M untuk diterbitkan dalam bentuk e-book maka kami 

memberikan izin kepada pihak LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat) IAIN Langsa dan Penerbit Zawiyah Serambi Ilmu 

Pengetahuan, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive Royalti-Free 
Right) atas karya ilmiah kami.  
 

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini pihak LP2M IAIN Langsa dan 
penerbit Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan berhak menyimpan, 

mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data 
(database), mendistribusikannya dari menampilkan atau 

mempublikasikannya di internet atau media lain (terutama OMP IAIN 
Langsa) untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari kami 
selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya 

ilmiah tersebut.  
 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak 
LP2M IAIN Langsa segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.   
 

 
Dibuat di : Langsa  

Pada tanggal :               2021  
Yang menyatakan 
 

 
[Materai 10000] 

 

PENULIS/PENULIS I 
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Lampiran 3 :  
 
 

FORMULIR BIODATA PENULIS/TIM PENULIS YANG MENGUSULKAN 
PENERBITAN E-BOOK 

 

Nama Lengkap : …………………………………………………… 

Gelar Akademik : ……………………………………………………… 

NIDN/NIDK : ………………………………………………………… 

ID SINTA (URL) : ………………………………………………………………… 

Alamat Rumah (lengkap) : ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

Nomor Ponsel : ………………………………………………………………… 

Surel Pribadi : ………………………………………………………………… 

Judul Yang Diusulkan : ………………………………………………………………… 

 
Riwayat Pendidikan 

 Tahun Lulus Perguruan Tinggi Bidang Spesialisasi 

S-1    

S-2    

S-3    

 
Nama Mata Kuliah yang Diampu Pada Tahun Ajaran 2020/2021 

No Nama Mata Kuliah Strata 

   

   

   

 
 
Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir 

Tahun Topik/Judul Penelitian Sumber Dana 

   

   

   

 
Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah Lima Tahun Terakhir (tidak 
termasuk prosiding seminar) 

Nama(-nama) 
penulis 

Tahun 
terbit 

Judul 
artikel 

Nama 
berkala 

Volume dan 
halaman 

Status 
akreditasi 

      

      

      

 
Pengalaman Penerbitan Buku 10 Tahun Terakhir 

Nama(-nama) 
penulis 

Judul Buku 
Tahun Penerbit ISBN 
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………………, ……………….2021 
 
 

Ttd 
 

 
   (………..….. Pengusul………..…….) 

 

 

 

Catatan: 

*Biodata wajib diisi dengan lengkap dan benar 

 

 


