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Kriteria Pemilihan Buku dan Karya 
Frankfurt Book Fair 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 

A. Kriteria Umum  

 Karya yang diusulkan harus memenuhi kriteria berikut. 

1. Karya itu merupakan karya asli, bukan terjemahan ataupun saduran. 

2. Karya itu ditulis oleh Warga Negara Indonesia. 

3. Karya itu memiliki standar kualitas tinggi. 

4. Karya itu tidak mengandung sentimen anti SARA. 

5. Karya itu tidak dalam status persengketaan hak cipta dan hak penerbitan. 

 

B. Kriteria Khusus Karya Fiksi  

Karya fiksi yang diajukan dapat berupa novel, drama, esai, monolog, kumpulan cerpen, kumpulan 

puisi, dan karya fiksi lain dengan kriteria berikut.  

1. Karya fiksi itu ditulis dalam bahasa Indonesia. 

2. Karya fiksi itu pernah terbit di media massa cetak. 

3. Karya fiksi itu merupakan  

(a) karya klasik di bidang/jenisnya; 

(b) karya yang mendukung pengajaran bahasa, sastra, sosial, dan budaya Indonesia di luar 

negeri; atau  

(c) karya yang menarik perhatian internasional.  

 

C.    Kritera Khusus Nonfiksi  

Karya yang diajukan dapat berupa buku umum, buku anak, dan komik.  

Buku umum yang diajukan merupakan buku nonfiksi yang memenuhi kriteria berikut. 

1. Buku harus memiliki ISBN; 

2. Buku itu merupakan karya intelektual berupa informasi, hasil renungan, atau pemikiran baik 

yang bersifat keindonesiaan maupun yang bersifat universal.   
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3. Buku itu mengangkat aspek-aspek kekayaan Indonesia di bidang alam/lanskap, arsitektur, 

kesenian, kuliner, tekstil, dan lain-lain.   

Buku anak yang diajukan berupa buku-buku nonfiksi yang ditulis untuk segmen pembaca berusia 

3—12 tahun dengan kriteria berikut. 

1. Buku itu mengangkat tema yang bersumber dari kisah-kisah rakyat/legenda dari berbagai 

daerah maupun hasil kreasi baru.   

2. Isi buku memiliki nilai edukatif yang tinggi. 

3. Isi buku sesuai dengan tingkat keterbacaan dan psikologi anak.  

Komik yang diajukan harus memenuhi kriteria berikut. 

1. Komik tersebut adalah karya komikus Indonesia dengan berbagai tema.  

2. Baik cerita maupun gambar digarap dengan menarik.  

3. Gambar dalam komik mencerminkan kekhasan karakter dan bukan tiruan.  

 

 

Sekretariat Komite Buku dan Penerjemahan 
Frankfurt Book Fair 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 
Jakarta 13220 
Telepon : +62 21 95611197, 97646033 
Faksimile : +62 21 4706678 
Posel (email) : books@indonesiafbf.com 
laman (website) : indonesiafbf.com 
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