
 

 
 

PENGHARGAAN TARUNA SASTRA BAGI GENERASI MUDA 
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TAHUN 2015

Dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi generasi muda yang konsisten mengembangkan kemampuan dan kreativitas 

berkarya sastra dan mengapresiasi karya sastra, untuk pertama kalinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan 

kegiatan Penghargaan Taruna Sastra bagi Generasi Muda Tahun 2015. 

 

1. Sasaran 

Sasaran Penghargaan Taruna Sastra Tahun 2015 adalah generasi 

muda yang berusia setinggi-tingginya 25 tahun pada 30 Oktober 

2015. Penghargaan ini ditujukan bagi generasi muda yang belum 

pernah menerima penghargaan serupa dari lembaga lain. 
 

2. Kriteria Penilaian 

Penerima Penghargaan Taruna Sastra sekurang-kurangnya harus 

mampu menghasilkan karya sastra yang bermutu, bermanfaat, 

dan inovatif serta berperan aktif dalam kegiatan apresiasi sastra. 

Oleh karena itu, penilaian calon penerima penghargaan 

didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu karya sastra dan 

kegiatan apresiasi sastra dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Karya Sastra (Bobot 70 persen) 

1) Karya sastra dapat berupa novel, cerpen, puisi, atau drama 

yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun dipublikasikan 

melalui media internet.  

2) Karya sastra harus berbahasa Indonesia, asli (bukan saduran 

atau terjemahan), dan tidak sedang diikutsertakan dalam 

kegiatan serupa. 

3) Karya sastra diterbitkan atau dipublikasikan secara konsisten 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

b. Kegiatan Apresiasi Sastra (Bobot 30 persen) 

1) Keterlibatan dalam kegiatan apresiasi sastra dapat sebagai 

penyelenggara dan/atau narasumber. 

2) Kegiatan apresiasi sastra yang diselenggarakan dapat bersifat 

kegiatan rutin atau insidental serta kegiatan mandiri atau kerja 

sama dengan berbagai pihak. 

3) Kegiatan apresiasi sastra dilakukan secara konsisten dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir. 
 

3. Pendaftaran 

Generasi muda yang berminat mengusulkan diri menjadi calon 

penerima penghargaan dapat mendaftarkan usulannya di Badan  

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau balai/kantor bahasa 

di provinsi setempat. Berkas usulan terdiri atas (1) formulir usulan 

(contoh formulir tercantum pada edaran ini) dan (2) dokumen 

lampiran pendukung yang meliputi 

a. surat keterangan masih aktif bersekolah dari pimpinan 

sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan bagi 

siswa atau mahasiswa; 

b. surat keterangan aktif berkegiatan di organisasi atau 

lingkungan masyarakat dari pimpinan organisasi, kepala desa, 

atau tokoh masyarakat bagi yang tidak sedang bersekolah; 

c. salinan kartu pelajar atau kartu tanda penduduk; 

d. salinan lima karya sastra yang diunggulkan, baik dalam bentuk 

terbitan maupun publikasi di media massa cetak dan internet; 

serta 

e. salinan surat atau sertifikat yang menerangkan keikutsertaan 

sebagai narasumber dan/atau penyelenggara dalam kegiatan 

kesastraan. 

Khusus untuk peminat yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta, berkas usulan dapat dikirim atau diserahkan langsung ke 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 
 

4. Penghargaan 

Enam orang penerima penghargaan akan diundang untuk 

menerima penghargaan yang akan dilaksanakan di Jakarta, 30 

Oktober 2015. Penerima penghargaan akan memperoleh piagam, 

cendera mata, buku terbitan Badan Bahasa, dan uang tunai 

dengan besaran sebagai berikut. 

a. Pemenang I : Rp10.000.000,00 

b. Pemenang II : Rp8.000.000,00 

c. Pemenang III : Rp6.000.000,00 

d. Pemenang IV : Rp5.000.000,00 

e. Pemenang V : Rp4.000.000,00 

f. Pemenang VI : Rp3.000.000,00 

Jumlah penghargaan uang tunai tersebut akan dipotong pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

5. Tanggal Penting 

Rangkaian kegiatan pemberian Penghargaan Taruna Sastra Tahun 

2015 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. 

Kegiatan Jadwal 

Pendaftaran atau penerimaan 

berkas calon penerima penghargaan 

1 Juli—14 Agustus 

Penyeleksian tingkat provinsi dan 

penetapan nomine tingkat provinsi 

18—28 Agustus 

Penilaian tingkat nasional 7—18  September  

Pemberian penghargaan 30 Oktober 
 

6. Panitia 

Pengiriman pos dan pos-el (e-mail) serta komunikasi dengan 

narahubung panitia dapat melalui alamat dan nomor telepon 

berikut.  

Panitia Penghargaan Acarya Sastra dan Taruna Sastra 

Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 

Pos-el (e-mail): penghargaanbb@gmail.com 

Telepon: (021) 84597625, 843300538, Pesawat 101 dan 147 

(operator), 149 (hunting) 

Narahubung: Anik Muslikah Indriastuti (085776854798) 

 

FORMULIR USULAN 

CALON PENERIMA PENGHARGAAN TARUNA SASTRA TAHUN 2015 

1. IdentitasDiri 

Nama lengkap : 

Tempat dan tanggal lahir : 

Alamat rumah : 

Nomor telepon : 

Alamat pos-el (e-mail) : 

Nama sekolah : 

Alamat sekolah : 

Pendidikan  terakhir : 

2. Karya Sastra 

Cantumkan judul karya prosa, puisi, atau drama maksimal 10 judul di dalam 

tabel berikut. Urutkan berdasarkan karya terbaru dan yang paling diunggulkan. 

No. Tahun JudulKarya 
Nama Penerbit/Media 

Publikasi 
Keterangan 

     

Lampirkan dokumen bukti berupa salinan (fotokopi) karya maksimal 5 karya 

unggulan. 

3. Kegiatan Apresiasi Sastra 

Cantumkan kegiatan apresiasi sastra yang diikuti, baik sebagai narasumber 

maupun penyelenggara maksimal 10 kegiatan di dalam tabel berikut. Urutkan 

berdasarkan kegiatan terbaru. Sifat dan skala kegiatan dapat dicantumkan di 

dalam kolom keterangan. 

No. Tahun 
Nama 

Kegiatan 

Peran 

(Narasumber/ 

Penyelenggara) 

Penerima 

Manfaat 
Keterangan 

      

Lampirkan dokumen bukti berupa salinan laporan atau sertifikat kegiatan. 

 

 


