PENERBITAN BUKU GRATIS
DAN PENGHARGAAN ADI ACARYA AWARD 2018

Gerakan Menulis Buku Indonesia (GMB-Indonesia) bersama Balai Bahasa Jawa
Tengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, menyelenggarakan Adi Acarya Award 2018. Program pengembangan
pengetahuan, keterampilan, karakter, dan penciptaan karya bagi para pendidik (guru dan
dosen) ini merupakan ikhtiar perwujudan visi memajukan kualitas pendidikan dan
budaya literasi Indonesia. Program yang juga didukung oleh Gerakan Literasi Nasional
(GLN) Republik Indonesia ini memberikan fasilitas penerbitan buku gratis dan
penganugerahan tertinggi bagi insan pendidik inspiratif secara nasional.
Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang memiliki pengetahuan
dan kompetensi yang memadai merupakan salah satu misi Kemendikbud dalam
melaksanakan pembangunan pendidikan secara nasional. Hal ini sejalan pula dengan
misi yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dengan meningkatkan mutu
bahasa dan sastra, meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra,
mengembangkan sarana informasi kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan mutu
tenaga kebahasaan dan kesastraan, serta mengembangkan kerja sama. Berdasarkan hal
itulah, Gerakan Menulis Buku Indonesia (GMB-Indonesia) dan Balai Bahasa Jawa
Tengah bersepakat untuk menyelenggarakan program Adi Acarya Award.
Melalui acara yang diselenggarakan tahunan ini, para pendidik (guru dan dosen)
didukung dan difasilitasi untuk berkarya dan menerbitkan buku dengan cara yang lebih
mudah, cepat, dan menyenangkan. Dengan adanya program penerbitan buku gratis ini
diharapkan para pendidik dapat meningkatkan kompetensi, prestasi, dan karier
profesionalnya.
Dengan menghadirkan dewan juri Dr. Tirto Suwondo, M.Hum., Prof. Dr. Sarwiji
Suwandi, M.Pd., Dr. Sutejo, Kak Seto, serta Lenang Manggala, melalui buku hasil karya dan
esai singkat tentang perjalanan para pendidik dalam mendidik, akan dipilih 3 penerima

penghargaan Adi Acarya Award untuk kategori Karya Terbaik, Produktivitas dalam
Berkarya, dan Dedikasi Pengembangan Literasi dan Pendidikan. Selain itu, juga akan
dipilih 30 nomine yang kelak akan diberikan pelatihan khusus.
Pendaftaran Adi Acarya Award 2018 telah dibuka bulan Maret dan akan ditutup
pada 20 September 2018. Adi Acarya Award akan dianugerahkan pada bulan Oktober
bersamaan dengan acara puncak Festival Literasi Gerakan Menulis Buku Indonesia.
Informasi pendaftaran dan program selengkapnya, silakan kunjungi laman (website)
resmi kami di www.adiacaryaaward.com.

