
PETUNJUK TEKNIS  

HIBAH PENULISAN BUKU  

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) Al Firdaus tahap I tahun 2014/2015-

2018/2019 tentang Keunggulan dalam Sumber Daya Manusia dan Keunggulan dalam Riset maka 

ketenagaan Al Firdaus khususnya guru dituntut untuk mampu menghasilkan karya inovatif setiap 

tahunnya, karya inovatif guru dapat berupa media pembelajaran dan berbagai macam tulisan 

seperti hasil riset, materi pembelajaran, artikel, bestpractice dan lain-lain. 

 

Dalam rangka memenuhi target ketenagaan untuk menghasilkan karya inovatif , maka Pelaksana 

Harian Yayasan bertanggung jawab untuk memberikan akses serta motivasi agar ketenagaan lebih 

mudah dalam menjalankan kewajibannya. Olehkarena itu dibuka lah peluang berupa Hibah 

Penulisan Buku ini sebagai peluang bagi Guru untuk dapat menerbitkan dan mempublikasikan 

karya berupa tulisan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak kalangan. 

 

B. Dasar Hukum 

 

1. Renstra Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus Tahap I Tahun 2014/2015 – 2018/2019 

2. Arah Kebijakan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus Tahun 2017-2018 

3. Pedoman Ketenagaan Tahun 2001 Tentang Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di lingkungan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus 

 

C. Tujuan 

 

Tujuan Hibah Penulisan Buku adalah, 

1. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas guru dan karyawan dalam menulis di lingkungan 

Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus 

2. Memperluas akses bagi guru dan karyawan untuk menyalurkan ide gagasan dan karya nya 

3. Meningkatkan apresiasi terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh guru dan karyawan di 

lingkungan Yayasan Lembaga Pendidikan  Al Firdaus 

 

D. Pengertian 

 

Hibah Penulisan Buku adalah hibah yang diberikan kepada guru dan karyawan Al Firdaus berupa 

pembiayaan dalam melakukan penerbitan buku, naskah yang dibiayai harus melalui tahap seleksi 

terlebih dahulu. Buku yang diterbitkan dapat diperjualbelikan secara umum sesuai dengan 

ketentuan Yayasan yang disepakati bersama oleh penulis dan penerbit.  

 

 

 

 



E. Ketentuan Penerima Hibah 

 

Kriteria penerima Hibah penulisan buku adalah, 

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan di lingkungan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus baik 

yang berstatus regular maupun non regular 

2. Memiliki naskah bertemakan pendidikan atau yang menunjang proses pendidikan yang tidak 

menyinggung unsur SARA dan pornografi 

3. Naskah yang disusun harus karya orisinal pribadi/kelompok dan bukan hasil plagiasi 

dibuktikan dengan surat pernyataan orisinalitas 

4. Sanggup mematuhi segala ketentuan dan prasyarat penerbitan yang ditetapkan oleh yayasan 

dan penerbit rekanan 

 

F. Syarat Penulisan Naskah 

 

Naskah yang diajukan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan ukuran file tidak lebih dari 2 Mb 

2. Font yang dipakai adalah Time New Roman 12 pts 

3. Spasi yang digunakan 1,5 Spasi  

4. Margin yang digunakan 3cm di segala sisi atau 1,18 inchi  

5. Halaman minimal 50 halaman sampai dengan 150 halaman (diperbolehkan lebih) 

 

Naskah yang dinyatakan diterima oleh yayasan harus memenuhi persyaratan tambahan yang 

dibutuhkan yaitu,  

1. Deskripsi naskah adalah narasi dari naskah penulis. Deskripsi naskah akan ditampilkan pada 

kover belakang buku dan website. Penulis bisa menampilkan sinopsis, cuplikan 

naskah, atau endorsement, yang menurut Penulis dapat membuat orang penasaran dengan 

isi buku . Deskripsi naskah maksimal memuat 1.600 karakter. 

2. Deskripsi kover atau request cover adalah permintaan desain kover buku .Untuk permintaan 
desain kover, minimal Penulis harus mendeskripsikan warna dominan dan gambar utama 
yang Penulis kehendaki. Jika Penulis menginginkan gambar manusia, jangan lupa untuk 
menyertakan jenis kelaminnya. 
Contoh: 
Gambar utama: perempuan berkerudung, umur sekitar 17 tahun. Warna dominan: ungu. 

3. Deskripsi penulis atau biodata penulis yang diisikan di form akan muncul di web dan 
naskah. Deskripsi penulis maksimal sebanyak 255 karakter. Jika biodata penulis terlalu 
panjang, silakan sertakan di dalam naskah. 
 

G. Manfaat  
 
Bagi penulis yang naskahnya lolos dan diterbitkan akan memeroleh beberapa manfaat 
diantaranya, 
1. Nama penulis tertulis dalam buku (meningkatkan reputasi dan rekam jejak penulis) 
2. Mendapatkan kesempatan menjadi pembicara bedah buku 
3. 100% biaya penerbitan buku ditanggung Yayasan 
4. Edit Aksara dan EYD pada naskah  
5. ISBN 



6. Bahan Cover Ivory 230gr, Finishing laminating Doff, HVS 70gr non warna, ukuran 13cmx19 cm 
7. 10 eksemplar buku  
8. Terbit dalam 25 hari kerja 
9. Buku dipromokan secara online dalam website, Facebook, dan Tweeter 
10. Sharing Royalti penjualan atau naskah dibeli oleh pihak Yayasan sesuai dengan penawaran 

yang ditetapkan oleh pihak yayasan 
11. Dan manfaat lain yang diatur kemudian hari 

 

H. Ketentuan Penerbitan 

 

Dalam menerbitkan buku, beberapa ketentuan yang harus disetujui oleh setiap penulis yang 

naskahnya lolos seleksi adalah, 

1. Naskah yang diterbitkan hanya akan dicetak bila ada pemesanan (Pinting on Demand). 

Penjualan dan promosi  buku dilakukan melalui media online atau penulis bisa 

mempromosikan sendiri 

2. Naskah juga akan dijual dalam bentuk e-book 

3. Naskah akan selalu diterbitkan hingga batas waktu dimana penulis mencabut hak terbit 

4. Isi naskah adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis 

5. Harga jual buku ditentukan oleh penerbit sesuai dengan kebijakan penerbit 

6. Besaran Royalti yang diterima ditentukan oleh penerbit dan yayasan 

7. Apabila naskah dibeli oleh pihak yayasan maka sepenuhnya hasil royalty penjualan menjadi 

milik yayasan 

 

I. Dewan Pengelola 

 

Hibah ini dikelola oleh pihak yang ditunjuk oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus sebagai 

berikut : 

 

1. Penanggungjawab Umum : Direktur Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus 

2. Penanggungjawab Program : Bagian Riset dan Pengembangan Organisasi YLPAF 

3. Penyeleksi Naskah : Fataha dan Pihak ketiga yang ditunjuk Yayasan 

4. Editor Naskah : Tim Yayasan dan Tim Penerbit 

5. Marketing Komunikasi : As Gross, Bagian Kehumasan YLPAF dan Tim Penerbit 

 

J. Penutup 

 

Program hibah ini dibuat semata-mata untuk memberikan akses kepada civitas akademika Al 

Firdaus untuk bisa berkarya dan diapresiasi karya nya. Besar harapan program ini disambut secara 

positif oleh semua kalangan sehingga mampu memberi manfaat yang besar bagi semua orang. 

Demikian petunjuk teknis ini kami buat semoga mampu membantu untuk menjadi acuan dalam 

keikutsertaan program. Bila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi email berikut : 

renlitbang@alfirdausina.net 

 

 


