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KATA PENGANTAR
Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas
program di bidang pendidikan dalam rangka mencapai delapan
Standar Nasional Pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai merupakan salah satu upaya dilakukan untuk
menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan kepemimpinan
pada masa datang.
Berdasarkan data beberapa penelitian di bidang pendidikan
menunjukkan bahwa kemampuan anak Indonesia dalam membaca
berada di posisi yang cukup bawah. Karena itulah Kementerian
memiliki program gerakan literasi nasional yang diimplementasikan
ke dalam gerakan literasi sekolah dalam rangka meningkatkan
budaya baca. Gerakan literasi nasional yang diimplementasikan di
satuan pendidikan dengan gerakan literasi sekolah merupakan
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan budaya baca anak.
Salah satu bagian dari gerakan ini adalah penyediaan panduan,
bahan pembinaan, serta buku-buku bacaan bermutu yang sesuai
dengan perkembangan anak.
Kegiatan lomba penulisan buku bacaan untuk siswa sekolah dasar
merupakan salah satu upaya untuk menyediakan buku bacaan
literasi yang berkualitas. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan
dapat menjadi wadah bagi para pendidik, tenaga kependidikan serta
pemerhati pendidikan untuk berkarya secara kreatif dalam bidang
tulis menulis yang bermanfaat bagi upaya peningkatan budaya baca.
Jakarta, 17 Mei 2018
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M.Pd.
NIP. 196608171988031002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan
diamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah
Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa
kegiatan pokok bidang pembangunan pendidikan dalam
rangka program wajib belajar pendidikan dasar termasuk
pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan berbagai upaya
untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembinaan sekolah
dasar. Salah satu program dalam rangka peningkatan budaya
baca dan literasi adalah gerakan literasi nasional yang di
tingkat satuan pendidikan diimplementasikan ke dalam
gerakan literasi sekolah. Dalam rangka mendukung gerakan
literasi nasional, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
menyelenggarakan Lomba Penulisan Buku Bacaan Sekolah
Dasar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas bacaan untuk siswa sekolah dasar, dan

juga dijadikan sebagai wahana untuk berkreasi, berinovasi,
berprestasi, dan berkompetisi bagi para penulis.
Lomba Penulisan Buku Bacaan SD diharapkan dapat
memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
menuangkan gagasan, ide, kreativitas, serta karya melalui
buku bacaan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat
diperoleh buku-buku bacaan untuk siswa sekolah dasar yang
berkualitas sesuai dengan tingkat pertumbuhan anak dalam
rangka penguatan pendidikan karakter.

B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Otonomi daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturanun
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2015.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan No. DIPA-023.03.1.666011/
2018 tanggal 5 Desember 2017.

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Lomba Penulisan Buku Bacaan untuk Siswa Sekolah
Dasar bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas buku bacaan dalam rangka Gerakan Literasi
Nasional.

2. Tujuan Khusus
Lomba penulisan buku bacaan untuk siswa sekolah dasar
ini secara khusus bertujuan untuk:
a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk
berkreasi, berinovasi, berpikir kritis, dan berimajinasi
dalam menuangkan gagasan dalam bentuk buku
bacaan;
b. Menyediakan buku bacaan yang berkualitas dalam
rangka pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional dan
Gerakan Literasi Sekolah;
c. Meningkatkan kuantitas buku bacaan berkualitas
sebagai bagian dari sumber belajar;
d. Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga
kependidikan bidang tulis menulis dalam bentuk
buku bacaan;
e. Menguatkan pendidikan karakter peserta didik
melalui bahan bacaan yang berkualitas.

D. Jenis lomba dan Sasaran
Jenis serta sasaran lomba penulisan buku bacaan untuk siswa
sekolah dasar tahun 2018 secara rinci sebagai berikut:
No

Jenis Buku

1
2
3

Bacaan Fiksi
Bacaan Non-Fiksi
Komik Pembelajaran
Jumlah

Sasaran

Peserta

30 judul Umum
30 judul Umum
30 judul Umum
90 judul

BAB II
KETENTUAN UMUM LOMBA

A. Jadwal Umum Lomba
Jadwal umum lomba penulisan buku bacaan sekolah dasar
tahun 2018 secara rinci sebagai berikut:
No

Kegiatan

Jadwal

1

Sosialisasi Lomba

Mei – Juli 2018

2

Penerimaan Naskah

Mei – Juli 2018

3

Batas Akhir Penerimaan Naskah

4

Seleksi Naskah

5

Pengumuman Finalis

6

Final (Wawancara) Lomba

Oktober 2018

7

Pengumuman Pemenang

Oktober 2018

8

Finalisasi Naskah Pemenang

31 Juli 2018
Agustus 2018
14 September 2018

November 2018

B. Persyaratan Umum Naskah
Naskah buku bacaan baik jenis fiksi, non-fiksi dan komik
pembelajaran harus memenuhi persyaratan umum sebagai
berikut:
1. Buku bukan merupakan saduran, bukan plagiat, bukan
terjemahan, tidak bersambung, dan tidak dalam bentuk
berseri.
2. Buku belum pernah memenangkan sayembara, tidak
sedang diikutsertakan dalam sayembara manapun, dan
belum pernah diterbitkan.

3. Isi buku sesuai dengan tingkat perkembangan anak
Sekolah Dasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai
dasar Pancasila, UUD 1945, ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku, khususnya tidak
menimbulkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan
Antar golongan), perundungan, dan radikalisme.
4. Isi buku memberikan manfaat bagi warga sekolah
khususnya peserta didik, untuk membentuk karakter dan
kepribadian, memperkaya pengetahuan dan wawasan,
menumbuhkan budaya literasi, mengembangkan
keterampilan, kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta
mengembangkan imajinasi.
5. Naskah dicetak 2 (dua) rangkap, satu rangkap dengan
identitas dan satu rangkap tanpa identitas;
6. Naskah dan dokumen pendukungnya (biodata lengkap,
surat pernyataan) dimasukkan ke dalam amplop besar
bertuliskan:
LOMBA PENULISAN BUKU BACAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2018
JENIS : FIKSI/NON-FIKSI/KOMIK PEMBELAJARAN *)
7. Naskah buku, softcopy dan dokumen pendukung dikirim
ke:
Panitia Lomba Penulisan Buku Bacaan Sekolah Dasar
Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Gedung E Kemdikbud Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman
Senayan, Jakarta 10270
8. Naskah dan softcopy diterima Panitia Paling Lambat 31
Juli 2018 (stempel pos);

9. Naskah yang diterima panitia menjadi milik panitia dan
tidak dikembalikan kepada penulis.

C. Pengumuman Lomba
1. Semua naskah yang masuk akan diseleksi baik secara
administrasi maupun substansi.
2. Naskah yang lulus administrasi dan substansi (finalis)
akan diumumkan pada tanggal 14 September 2018
melalui laman Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
(ditpsd.kemdikbud.go.id);
3. Kepada peserta yang masuk sebagai finalis akan
diundang untuk mengikuti final lomba berupa
wawancara yang waktunya akan ditentukan kemudian;

D. Finalisasi Naskah dan Penerbitan Buku
1. Semua pemenang lomba penulisan naskah buku bacaan
sekolah dasar akan diundang untuk mengikuti workshop
dalam rangka finalisasi naskah;
2. Peserta (penulis) boleh berpasangan dengan illustrator,
tetapi untuk finalis yang dipanggil hanya penulis;
3. Semua naskah pemenang lomba penulisan buku bacaan
sekolah dasar akan diterbitkan untuk kepentingan
pembinaan sekolah dasar;
4. Hak cipta naskah pada penulis sedangkan hak penerbitan
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama
periode tertentu;

5. Lomba penulisan buku bacaan sekolah dasar tahun 2018
sepenuhnya dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Sekolah
Dasar.

E. Hadiah
Hadiah dan penghargaan bagi pemenang lomba penulisan
buku bacaan sekolah dasar untuk masing-masing jenis buku
(fiksi, non-fiksi dan komik pembelajaran) sebagai berikut:
No

Kategori

Pemenang

Hadiah (Rp)

1

Kelompok Terbaik I

5

10.000.000,-

2

Kelompok Terbaik II

10

8.000.000,-

3

Kelompok Terbaik III

15

5.000.000,-

Jumlah

30

F. Lain-Lain
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Panitia Lomba Penulisan Buku Bacaan Sekolah Dasar
Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Gedung E Kemdikbud Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman
Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5725641 Fax. (021) 5725637, 5725989
Laman: ditpsd.kemdikbud.go.id
Email: subditkurikulum.ditpsd@kemdikbud.go.id

BAB III
LOMBA PENULISAN BUKU BACAAN FIKSI

A. Tema Lomba
Sasaran pembaca buku bacaan fiksi adalah siswa sekolah
dasar dengan tema lomba penulisan buku bacaan fiksi
adalah: “Memperkuat pendidikan karakter melalui
peningkatan budaya baca di Sekolah Dasar”.
Subtema yang dapat dipilih untuk lomba penulisan buku
bacaan fiksi antara lain:
1. Penguatan nasionalisme dan patriotisme;
2. Penumbuhan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan
YME;
3. Penumbuhan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari;
4. Pengembangan semangat integritas dan gotong-royong;
5. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Fiksi ilmiah (science fiction);
7. Pengayaan keterampilan peserta didik;
8. Pengembangan wawasan seni dan budaya;
9. Fiksi berbasis sejarah;
10. Pengembangan wawasan kemaritiman dan bahari.;
11. Penguatan sikap toleransi terhadap keragaman;
12. Anti-perundungan (bullying).

B. Persyaratan Peserta
Lomba penulisan buku bacaan untuk sekolah dasar jenis
bacaan fiksi dibuka untuk umum, baik pendidik (guru),
tenaga kependidikan, mahasiswa, penulis buku, dan
masyarakat umum.

C. Persyaratan Naskah
Persyaratan naskah buku bacaan fiksi adalah sebagai berikut:
1. Buku bacaan fiksi dapat berbentuk novel, cerita pendek,
cerita bergambar, kumpulan puisi, pantun, dan
sejenisnya;
2. Naskah merupakan karya asli, bukan plagiat, bukan
terjemahan, dan bukan saduran yang dibuktikan dengan
surat pernyataan (lihat lampiran);
3. Naskah belum pernah memenangkan sayembara sejenis,
tidak sedang diikutsertakan dalam sayembara manapun,
dan belum pernah diterbitkan;
4. Naskah diketik komputer di atas kertas A4 dengan jenis
huruf tidak terkait (misal Arial dan Tahoma) dengan
ukuran 14-24 point untuk sasaran siswa kelas I-II, dan
ukuran 11-14 point untuk sasaran siswa kelas III – VI;
5. Spasi ketikan 1,5 dan batas margin atas, bawah, kiri dan
kanan adalah 3 cm;
6. Tebal naskah 24-48 halaman untuk sasaran siswa kelas III, dan 40 – 72 halaman untuk sasaran siswa kelas III-VI,
tidak termasuk halaman preliminary (cover, halaman
judul, pengantar/sekapur sirih, dan daftar isi) dan post-

liminary (daftar pustaka dan glosarium jika ada, biodata
penulis dan ilustrator);
7. Ilustrasi harus asli, tidak boleh mengambil dari sumber
lain;
8. Naskah buku bacaan dijilid, tidak termasuk biodata
lengkap penulis, surat pernyataan;.
9. Softcopy dimasukkan ke dalam CD atau flashdisk.

BAB IV
LOMBA PENULISAN BUKU BACAAN NON-FIKSI

A. Tema Lomba
Buku bacaan non-fiksi adalah buku bacaan yang bersifat
memperkaya
ilmu
pengetahuan,
wawasan
dan
keterampilan. Sasaran pembaca buku bacaan non-fiksi
adalah siswa sekolah dasar, baik siswa kelas rendah maupun
kelas tinggi. Tema lomba penulisan buku bacaan non-fiksi
adalah: “Memperkuat pendidikan karakter melalui
peningkatan budaya baca di Sekolah Dasar”.
Subtema yang dapat dipilih untuk lomba penulisan buku
bacaan non-fiksi antara lain:
1. Penguatan nasionalisme dan patriotisme.
2. Penumbuhan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengayaan keterampilan peserta didik.
5. Pengembangan wawasan alam nusantara bidang
kemaritiman dan bahari.

B. Persyaratan Peserta
Lomba penulisan buku bacaan untuk sekolah dasar jenis
bacaan non-fiksi dibuka untuk umum, baik pendidik (guru),
tenaga kependidikan, mahasiswa, penulis buku, dan
masyarakat umum.

C. Persyaratan Naskah
Persyaratan naskah buku bacaan non-fiksi adalah sebagai
berikut:
1. Buku bacaan non-fiksi dapat berupa buku pengayaan
untuk mata pelajaran di sekolah dasar yang mendukung
pembelajaran, seperti:
a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Bahasa Indonesia
c. Matematika
d. Ilmu Pengetahuan Alam
e. Ilmu Pengetahuan Sosial
f. Seni, Budaya dan Keterampilan/Prakarya
g. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
h. Kombinasi dari beberapa butir di atas.
2. Naskah merupakan karya asli, bukan plagiat dan bukan
terjemahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan
(lihat lampiran);
3. Khusus naskah yang berbentuk biografi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut.
a. Tokoh yang ditulis adalah warga negara Indonesia
yang berprestasi atau berjasa dalam perjuangan,
pembangunan, seni, budaya, dan pengetahuan.
b. Didukung dengan metode pengumpulan data yang
tepat.
c. Data yang ditulis akurat dan benar.

d. Melampirkan izin dari tokoh yang ditulis atau dari ahli
waris.
4. Bagian akhir Buku Non-fiksi wajib memenuhi informasi
tentang penulis, ilustrator dan daftar pustaka, dapat juga
dinambahkan glosarium, indeks, dan lampiran.
5. Naskah diketik komputer di atas kertas A4 dengan jenis
huruf tidak terkait (misal Arial dan Tahoma) dengan
ukuran 14-24 point untuk sasaran siswa kelas I-II, dan
ukuran 11-14 point untuk sasaran siswa kelas III – VI;
6. Spasi ketikan adalah 1,5 dan batas margin atas, bawah,
kiri dan kanan adalah 3 cm;
7. Tebal naskah 24-48 halaman untuk sasaran siswa kelas III, dan 40 – 72 halaman untuk sasaran siswa kelas III-VI,
tidak termasuk halaman preliminary (cover, halaman
judul, pengantar/sekapur sirih, dan daftar isi) dan postliminary (daftar pustaka dan glosarium jika ada, biodata
penulis dan ilustrator);
8. Ilustrasi (gambar, foto, tabel dan sejenisnya) harus asli,
boleh mengambil dari sumber lain maksimal 30% dan
harus menyebutkan sumbernya;
9. Naskah buku bacaan dijilid, sedangkan biodata lengkap
penulis dan surat pernyataan karya asli terlepas dari
jilidan;
10. Softcopy dimasukkan ke dalam CD atau flashdisk.

BAB V
LOMBA PENULISAN BUKU KOMIK PEMBELAJARAN

A. Tema Lomba
Komik adalah bacaan yang terdiri atas gambar dalam panelpanel dan teks dalam balon suara yang memiliki alur. Komik
pembelajaran dapat memuat materi fiksi atau nonfiksi yang
menunjang pembelajaran.
Sasaran pembaca buku komik pembelajaran adalah siswa
sekolah dasar. Tema lomba penulisan buku komik
pembelajaran adalah: “Memperkuat pendidikan karakter
melalui peningkatan budaya baca di Sekolah Dasar”.
Subtema untuk lomba penulisan buku komik pembelajaran
dapat dikaitkan dengan mata pelajaran di sekolah dasar
seperti:
1. Penguatan nasionalisme dan patriotisme.
2. Penumbuhan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengayaan keterampilan peserta didik.
5. Pengembangan wawasan alam nusantara bidang
kemaritiman dan bahari.

B. Persyaratan Peserta
Lomba penulisan buku bacaan untuk sekolah dasar jenis
bacaan non-fiksi dibuka untuk umum, baik pendidik (guru),
tenaga kependidikan, mahasiswa, penulis buku, dan
masyarakat umum.

C. Persyaratan Naskah
Persyaratan naskah buku komik pembelajaran sebagai
berikut:
1. Buku komik pembelajaran berkaitan dengan mata
pelajaran di sekolah dasar, yaitu:
a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Bahasa Indonesia
c. Matematika
d. Ilmu Pengetahuan Alam
e. Ilmu Pengetahuan Sosial
f. Seni, Budaya dan Keterampilan/Prakarya
g. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
2. Naskah buku berbentuk komik yang merupakan paduan
gambar dan tulisan dengan alur cerita/informasi;
3. Naskah komik dapat dibuat secara manual maupun
komputer;
4. Naskah diketik komputer di atas kertas A4 dengan spasi
tunggal dan batas margin atas, bawah, kiri dan kanan
adalah 3 cm;
5. Menggunakan jenis huruf Calibri dengan ukuran 10-24
point, disesuaikan dengan gambar/ilustrasi;
6. Tebal naskah 24 – 48 halaman, tidak termasuk halaman
pre-liminary (cover, halaman judul, pengantar/sekapur
sirih, dan daftar isi) dan post-liminary (daftar pustaka dan
glosarium jika ada, biodata penulis dan ilustrator);

7. Naskah buku bacaan dijilid, tidak termasuk biodata
lengkap penulis dan surat pernyataan karya asli;
8. Naskah diterima penitia dalam bentuk dummy sebanyak
2 rangkap (satu rangkap beridentitas, 1 rangkat tanpa
identitas);
11. Softcopy dimasukkan ke dalam CD atau flashdisk.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

: __________________________________________

NIK

: __________________________________________

Alamat

: __________________________________________
Telp/HP ___________ email: _________________

Adalah penulis naskah lomba buku bacaan sekolah dasar tahun 2018
sebagai berikut:
Judul Naskah

: __________________________________________

Kelompok

: Fiksi/Non-Fiksi/Komik Pembelajaran*)
(*pilih salah satu)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah di atas,
1. merupakan karya tulis asli, bukan plagiat, bukan saduran, dan
bukan terjemahan;
2. belum pernah menjadi pemenang lomba dan tidak sedang
diikutkan dalam lomba yang sejenis;
3. belum pernah diterbitkan.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya tulis di atas ternyata
tidak asli, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
..................., ...................... 2018
Yang Menyatakan,
Materai Rp6000,-

__________________

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

