
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ucap syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan perkenan-Nya Juklak 

Anugerah Literasi Sidoarjo ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Anugerah literasi Sidoarjo bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi seluruh 

penulis di wilayah Kabupaten Sidoarjo atas karya yang sudah dihasilkan dalam 

jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang tertera dalam Juklak.  

Juklak ini dibuat sebagai pedoman untuk berpartisipasi dalam Anugerah 

literasi Sidoarjo (ALS). Harapannya, dengan kegiatan ini, gerakan literasi di Sidoarjo 

akan semakin berkembang. 

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam 

penyelenggaraan ALS ini. Semoga nantinya dapat terselenggara dengan baik dan 

lancar. 
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A. Latar Belakang 

Gerakan Budaya Literasi di Kabupaten Sidoarjo semakin massif. Karya 

penulis Sidoarjo juga semakin mewarnai dunia perbukuan di tanah air. Untuk 

itulah, perlu adanya sebuah apresiasi terhadap karya-karya tersebut. 

Apresiasi tersebut diberikan kepada seluruh penulis di wilayah 

Kabupaten Sidoarjo, baik dari kalangan siswa, guru, kepala sekolah, 

pengawas, maupun masyarakat umum lainnya. Semuanya dapat 

berpartisipasi dan mengirimkan karyanya untuk diberikan apresiasi setelah 

melalui proses seleksi. 

Harapannya, melalui kegiatan apresiasi ini nantinya, gerakan budaya 

literasi di Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang, karya-karya yang 

dihasilkan para penulis Sidoarjo semakin mewarnai dunia perbukuan dan 

menambah koleksi bacaan yang beragam dan semakin berkualitas. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK); 

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Gerakan Budaya 

Literasi di Kabupaten Sidoarjo. 

 

 



 

C. Tujuan 

Tujuan kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo Tahun 2021 yaitu: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di bidang bahasa, seni, 

budaya, dan sastra yang berasaskan pendidikan karakter. 

2. Meningkatkan kreativitas dan kesadaran peserta didik, pendidik/tenaga 

kependidikan, dan pegiat literasi masyarakat akan pentingnya menulis 

sebagai sarana dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan secara 

estetis. 

3. Memotivasi peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan, dan pegiat literasi 

masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis sejak dini. 

4. Mengembangkan sikap kompetitif, kerjasama, dan sportivitas dalam diri 

peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan, dan pegiat literasi 

masyarakat yang berwawasan global dan menjalin persahabatan dalam 

proses melestarikan budaya dan sastra Indonesia. 

5. Memulihkan dan mengaktifkan kembali gerakan literasi yang telah 

terbangun di tingkat sekolah/madrasah dan masyarakat sejak sebelum 

pandemi. 

6. Terciptanya kabupaten literasi yang menyeluruh dari tingkat 

sekolah/madrasah hingga ke masyarakat. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo Tahun 2021 terdiri atas: 

1. Sekolah/madrasah mulai dari tingkat PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK, dan PNF atau sederajat; dan 

2. Masyarakat yang merupakan pegiat literasi dan telah menghasilkan karya 

literasi berupa buku. 

 

 



 

 

 

 

A. Ketentuan Umum Peserta 

1. Peserta Anugerah Literasi Sidoarjo dari unsur Pendidik/Tenaga Kependidikan, 

Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas, dan Penilik Sekolah. 

a. Peserta adalah pendidik/tenaga kependidikan, kepala 

sekolah/madrasah, pengawas, penilik yang bertugas/berdinas di 

Kabupaten Sidoarjo; 

b. Peserta adalah pendidik/tenaga kependidikan, kepala 

sekolah/madrasah, pengawas, penilik pada PAUD/TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PNF atau sederajat dan masih 

berstatus sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan dan/atau berasal dari 

unsur pegiat literasi masyarakat. 

 
2. Peserta Anugerah Literasi Sidoarjo dari unsur peserta didik jenjang 

PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PNF 

a. Peserta adalah peserta didik yang bersekolah di Kabupaten Sidoarjo 

dan/atau ber-KK Sidoarjo; 

b. Peserta adalah siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, 

dan PNF atau sederajat dan masih berstatus sebagai peserta didik. 

 

3. Peserta Anugerah Literasi Sidoarjo dari unsur Pegiat Literasi Masyarakat 

Peserta dari unsur masyarakat, penduduk Sidoarjo, yang berperan aktif dalam 

bidang literasi di Kabupaten Sidoarjo dan telah menghasilkan karya literasi 

berupa buku. 

 

B. Prosedur Seleksi 

Prosedur seleksi karya pada kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo Tahun 2021 

adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh karya yang diterima oleh panitia penyelenggara sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan akan diseleksi sehingga menghasilkan karya 

yang dinyatakan lolos sesuai persyaratan sebagai berikut: 



 

a. Pengiriman karya dilengkapi dengan fotokopi identitas diri berupa 

KTP/Kartu Pelajar dan biodata singkat (nama peserta, tempat tanggal 

lahir, alamat, nomor telepon/hp, e-mail, nama satuan Pendidikan, 

alamat sekolah). 

b. pendaftaran secara daring (online). 

c. pengiriman berkas karya diunggah secara daring dengan ketentuan 

berkas karya disimpan dalam bentuk Portable Document Format 

(PDF). 

d. Karya yang dapat dikirimkan adalah karya yang dihasilkan dalam kurun 

waktu sejak tahun 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2021. 

e. Batas waktu pengiriman karya paling lambat tanggal 20 Januari 2022.  

2. Peserta yang karyanya dinyatakan lolos akan dipanggil secara resmi oleh 

panitia penyelenggara untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Literasi 

Sidoarjo tahun 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi 

Kabupaten Sidoarjo ke-163. 

 

C. Komposisi Juri 

1. Tim juri terdiri atas beberapa unsur, sebagai berikut: 

a. Dinas; 

b. Akademisi dari Universitas; 

c. Pakar/praktisi. 

2. Tim juri memutuskan peserta terbaik dengan predikat terbaik I, II dan III 

serta harapan I, dan II. 

3. Hasil keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D. Waktu dan Tempat 

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo 

Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 di Sidoarjo. Adapun 

linimasanya adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dan pengiriman karya paling lambat 20 Januari 2022. 

2. Pengumuman kategori terbaik dilaksanakan pada 28 Januari 2022 



 

3. Penganugerahan bagi kategori terbaik akan dilaksanakan pada 31 Januari 

2022 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yang 

ke-163 

 

E. Pendanaan 

Sumber dana untuk membiayai kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo Tahun 

2021 dibebankan pada APBD tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo serta sponsor dan bantuan 

CSR (Corporate Social Responsibility) pengusaha dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). 

 

F. Juara dan Penghargaan  

Seluruh peserta yang dinyatakan sebagai juara terbaik akan mendapatkan 

piala, sertifikat dan dana pembinaan. 

 

G. Ketentuan Lain 

1. Hak cipta atas karya tetap dimiliki oleh peserta yang bersangkutan. 

2. Hak penggandaan/re-produksi atau alih wahan karya peserta ada pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo  selaku panitia 

penyelenggara. 

3. Apabila pada kemudian hari diketahui bahwa karya yang didaftarkan dan 

dikirimkan tersebut bukan merupakan hasil karya sendiri, maka panitia 

penyelenggara berhak membatalkan predikat juara. Semua fasilitas yang 

telah diterima wajib dikembalikan kepada pihak penyelenggara. 

 

  



 

 

 

 

 

1. Kriteria peserta 

a. Peserta telah mendaftarkan diri secara daring 

b. Peserta mengunggah hasil karya literasi 

2. Kriteria Penilaian Karya 

a. Banyaknya buku yang dihasilkan, baik perorangan maupun kelompok 

b. Originalitas buku yang dihasilkan, baik fiksi dan non fiksi 

c. Kualitas buku yang dihasilkan, baik fiksi dan non fiksi 

3. Persyaratan karya 

a. Buku diterbitkan oleh peserta perorangan dan/atau kelompok 

b. Buku yang diterbitkan belum maupun sudah ber-ISBN 

c. Untuk versi buku hardcopy, bukti buku yang diterbitkan di scan cover 

depan – belakang dan diunggah dalam bentuk Portable Document 

Format (PDF) beserta kelengkapan berkas secara daring. 

d. Bila karya lebih dari satu maka scan cover buku dapat dijadikan dalam 

satu file PDF. 

e. Untuk buku yang sudah e-book, dapat melampirkan tautan e-book 

dalam formulir pendaftaran. 

f. Seluruh karya yang memenuhi kriteria akan dinilai oleh tim juri dan 

peserta yang lolos seleksi akan dipanggil untuk wawancara dengan 

membawa bukti buku yang diterbitkan (khusus hardcopy). 

g. Hasil penilaian tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

terus melakukan berbagai upaya berkelanjutan sebagai bentuk apresiasi dan tradisi 

berliterasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diwadahi dengan 

berbagai kegiatan, salah satunya melalui kegiatan Anugerah Literasi Sidoarjo tahun 

2021 yang diadakan pada tahun 2022 bertepatan denga hari jadi Sidoarjo ke-163. 

Dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka 

dibutuhkan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan 

Anugerah Literasi Sidoarjo tahun 2021, sehingga segala aturan yang tertuang dalam 

petunjuk pelaksanaan ini dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal dengan 

penuh tanggung jawab.  



 

 

 

 

 

 


