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PENGUMUMAN 

Nomor: 1254/I3/BS/2020 
 

 

SELEKSI CALON PENERBIT  

KEGIATAN PENERJEMAHAN BUKU STRATEGIS 

TAHUN 2020 

 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengundang penerbit untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan Penerjemahan Buku Strategis dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Isi buku 

berkaitan dengan materi filsafat, pendidikan, karya sastra yang mendapat penghargaan 

internasional, ekonomi kreatif, pengembangan diri dan kreativitas berpikir, serta teknologi 

pembelajaran digital. Untuk memilih calon penerbit yang memenuhi syarat, Pusat Pembinaan 

Bahasa dan Sastra melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut. 

 

No. Kegiatan Tanggal 

1. Pendaftaran 13—27 Juli 2020 

2. Seleksi 28—31 Juli 2020 

3. Pengumuman hasil seleksi (melalui pos-el pelamar) 5 Agustus 2020 

 

 

A. Persyaratan  

Calon penerbit wajib memenuhi persyaratan berikut. 

1. Penerbit adalah anggota IKAPI. 

2. Memiliki pos-el yang tetap dan aktif. 

3. Memiliki hak terjemahan dari penerbit asal sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

4. Mengutamakan buku-buku sesuai dengan topik dan sudah masuk dalam proses 

penerjemahan. 

5. Membuat pernyataan tertulis dan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa penerbit 

belum pernah menerima dana untuk penerjemahan naskah yang sama dari pihak mana pun.  

 

 

B. Cara Pendaftaran 

1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring dengan ketentuan berikut. 

a. mengisi formulir di tautan bit.ly/SeleksiPenerbit2020; dan 

b. setelah mengisi formulir pendaftaran secara daring, penerbit mengirimkan berkas 

pendaftaran dalam satu folder ZIP ke pos-el bahanterjemahan.pusbin@gmail.com. 

 

2. Berkas pendaftaran yang dimaksud pada nomor 1 huruf b terdiri dari pindaian berikut. 

a. pindaian keanggotaan IKAPI; 

b. pindaian bukti kepemilikan hak terjemahan dengan penerbit asal; 

c. tiga halaman contoh terjemahan buku-buku dengan topik yang sudah disebutkan; 

d. NPWP penerbit; 
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e. surat pernyataan dan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa penerbit belum 

pernah menerima dana untuk penerjemahan naskah yang sama dari pihak mana pun. 

Format surat dapat diunduh di tautan bit.ly/SuratPernyataanPenerbit. 

 

3. Semua berkas pendaftaran yang dimaksud pada nomor 2 dikirimkan ke pos-el 

bahanterjemahan.pusbin@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Setiap berkas dipindai dalam format PDF beresolusi 200 dpi dengan ukuran 

keseluruhan berkas maksimal 5 MB; 

b. Setiap berkas diberi nama dengan format (nama penerbit) (nama dokumen). 

Contoh: Badan Bahasa Anggota IKAPI, Badan Bahasa Hak Terjemahan, Badan 

Bahasa NPWP. 

c. Semua berkas dikumpulkan di dalam satu folder ZIP, kemudian dikirimkan dalam satu 

kali kiriman pos-el dengan judul Berkas Seleksi Penerbit 2020 (nama penerbit). 

Contoh: Berkas Seleksi Penerbit 2020 (Badan Bahasa) 

 

 

C. Ketentuan Lain 

1. Penerbit tidak dipungut biaya apa pun dalam seluruh kegiatan ini. 

2. Penerbit tidak diperkenankan berkomunikasi langsung dengan panitia, kecuali diminta oleh 

panitia. 

3. Berkas pendaftaran yang dikirimkan tidak lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, 

tidak akan diproses lebih lanjut. 

4. Apabila data yang diberikan penerbit terbukti tidak benar, panitia berhak membatalkan 

hasil seleksi. 

5. Pemberitahuan hasil seleksi akan disampaikan melaui pos-el penerbit. 

 

 

 

                Jakarta, 7 Juli 2020  

                      Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 

 

 

 

 

               Drs. Muh Abdul Khak, M.Hum  

      NIP 196407271989031002 

Tembusan: 

Kapala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
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