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Tema:

HADIAH
Kategori Fiksi:
o 5 Terbaik I : Rp10.000.000,00
o 10 Terbaik II : Rp 8.000.000,00
o 15 Terbaik III : Rp 5.000.000,00
Kategori Non-Fiksi
o 5 Terbaik I : Rp10.000.000,00
o 10 Terbaik II : Rp 8.000.000,00
o 15 Terbaik III : Rp 5.000.000,00
Kategori Fiksi
o 5 Terbaik I : Rp10.000.000,00
o 10 Terbaik II : Rp 8.000.000,00
o 15 Terbaik III : Rp 5.000.000,00

Memperkuat Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Budaya Baca di Sekolah Dasar
Jenis Lomba: Fiksi, Non-Fiksi, Komik Pembelajaran
Peserta : Umum (guru, kepala sekolah, pengawas, mahasiswa, dan masyarakat umum)
KATEGORI FIKSI
Subtema, antara lain:
Persyaratan Naskah
Persyaratan naskah kategori:
Persyaratan Naskah
• Penguatan nasionalisme dan
o Dapat berupa buku pengayaan untuk
Komik pembelajaran berkaitan dengan
patriotisme;
mata
pelajaran
di
sekolah
dasar,
seperti
mata pelajaran di SD, yaitu: PPKn, Bhs.
• Penumbuhan ketakwaan dan
PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika,
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni
keimanan kepada Tuhan YME;
IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya,
Budaya dan Prakarya, dan PJOK;
• Penumbuhan kemandirian dalam
serta POJK;
Naskah merupakan paduan gambar
kehidupan sehari-hari;
o
Naskah
merupakan
karya
asli,
bukan
dan tulisan dengan alur cerita/informasi;
• Pengembangan semangat integritas
terjemahan
dibuktikan
dengan
surat
Naskah komik dapat dibuat secara
dan gotong-royong;
pernyataan
(lihat
lampiran);
manual maupun komputer;
• Pengembangan wawasan seni dan
o Khusus naskah yang berbentuk biografi
Naskah diketik komputer di kertas A4
budaya;
harus
tokoh
WNI,
didukung
dengan
dengan spasi tunggal dan batas margin
• Pengembangan wawasan kemaritiman
data
yang
tepat
dan
akurat
serta
atas, bawah, kiri dan kanan 3 cm;
dan bahari.;
melampirkan
izin
dari
tokoh
tersebut
Menggunakan huruf Calibri dengan
• Anti-perundungan (bullying).
atau ahli waris.
ukuran 10-24 point, sesuai dengan
o
Pada
bagian
post-liminary
wajib
gambar/ilustrasi;
Persyaratan Naskah
mancantumkan informasi penulis,
Tebal naskah 24–48 halaman, tidak
• Dapat berbentuk novel, cerita pendek,
ilustrator dan daftar pustaka;
termasuk pre-liminary dan post-liminary;
cerita bergambar, kumpulan puisi,
o Naskah diketik di kertas A4 dengan
Naskah buku bacaan dijilid, biodata
pantun, dan sejenisnya;
jenis huruf tidak terkait (misal Arial dan
penulis dan surat pernyataan dilepas;
• Naskah merupakan karya asli, bukan
Tahoma) dengan ukuran 14-24 point
Naskah diterima panitia dalam bentuk
terjemahan, bukan saduran dan belum
untuk sasaran kelas I-II, dan ukuran 11dummy sebanyak 2 rangkap:
memenangkan lomba sejenis;
14 point untuk sasaran kelas III – VI;
beridentitas dan tanpa identitas;
• Naskah diketik pada kertas A4 dengan o Spasi ketikan 1,5 dan batas margin
Softcopy dimasukkan ke dalam CD atau
jenis huruf tidak terkait (misal Arial dan
atas, bawah, kiri dan kanan 3 cm;
flashdisk.
Tahoma) ukuran 14-24 point untuk o Tebal naskah 24-48 halaman untuk PERSYARATAN UMUM NASKAH
sasaran kelas I-II, dan ukuran 11-14
sasaran kelas I-II, dan 40 – 72 halaman ✓ Isi buku tidak bertentangan dengan
point untuk sasaran kelas III – VI;
untuk sasaran kelas III-VI, tidak
Pancasila, UUD’45, dan tidak
• Ketikan 1,5 spasi dengan batas margin
termasuk halaman preliminary dan
menimbulkan SARA, perundungan, dan
atas, bawah, kiri dan kanan 3 cm;
post-liminary;
radikalisme;
• Tebal 24-48 halaman untuk sasaran o Ilustrasi harus asli, boleh mengambil ✓ Naskah dicetak 2 (dua) rangkap:
kelas I-II, dan 40–72 halaman untuk
dari sumber lain maksimal 30% dan
dengan identitas dan tanpa identitas;
sasaran kelas III-VI, tidak termasuk preharus menyebutkan sumbernya;
✓ Naskah dan CD/Flasdisk dimasukkan
liminary dan post-liminary;
o Naskah buku bacaan dijilid, sedangkan
ke dalam amplop bertuliskan:
• Ilustrasi harus asli, tidak boleh
biodata lengkap penulis dan surat
LOMBA PENULISAN BUKU BACAAN
mengambil dari sumber lain;
pernyataan terlepas dari jilidan;
SEKOLAH DASAR TAHUN 2018
• Naskah buku dijilid, biodata lengkap • Softcopy dimasukkan ke dalam CD atau
JENIS : FIKSI/NON-FIKSI/KOMIK
penulis dan surat pernyataan dipisah.
flashdisk.
PEMBELAJARAN *)
• Softcopy dicopy ke CD/ flashdisk.
dikirim paling lambat 31 Juli 2018
KATEGORI KOMIK PEMBELAJARAN
(Stempel Pos) ke:
KATEGORI NON-FIKSI
Subtema, antara lain:
Subtema, antara lain:
Penguatan nasionalisme dan
Panitia Lomba Penulisan Buku Bacaan SD
o Penguatan nasionalisme dan
patriotisme.
Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SD
patriotisme.
Gedung E Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman,
Penumbuhan kemandirian dalam
o Penumbuhan kemandirian dalam
Senayan, Jakarta 10270
kehidupan sehari-hari.
Telp. 5725641, 5725989 Fax. 5725637
kehidupan sehari-hari.
Pengayaan ilmu pengetahuan dan
Laman : ditpsd.kemdikbud.go.id
o Pengayaan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
teknologi.
Pengayaan keterampilan peserta didik. email: subditkurikulum.ditpsd@kemdikbud.go.id
o Pengayaan keterampilan peserta didik.
Pengembangan wawasan nusantara
✓ Pengumunan finalis tanggal 14
o Pengembangan wawasan alam
bidang kemaritiman dan bahari.
September 2018 melalui laman
nusantara bidang kemaritiman dan
ditpsd.kemdikbud.go.id
bahari.
✓ Naskah yang diterima panitia menjadi
milik panitia dan tidak dikembalikan

