
 

SPESIFIKASI TEKNIS 

I. Persyaratan umum pengadaan buku perpustakaan:  
 

1. buku yang dibeli adalah buku baru (cetakan baru minimal cetakan tahun 2014), tanpa 
kerusakan atau cacat; 

2. buku yang diadakan adalah buku nonteks yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, 
dan buku panduan pendidik dengan jumlah minimal buku pengayaan 840 judul, buku 
referensi 10 judul, dan buku panduan pendidik 15 judul; 

3. buku-buku tersebut bukan merupakan buku teks pelajaran, tidak dilengkapi dengan evaluasi, 
tidak serial berdasarkan tingkat kelas, terkait dengan sebagian atau salah satu Standar 
Kompetensi/Kompetensi Dasar, dapat dimanfaatkan pembaca lintas jenjang pendidikan, 
cocok sebagai bahan pengayaan, dan rujukan 

4. buku yang dapat dibeli adalah buku yang telah lulus penilaian dari: 
a) Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud (dh. Pusat Perbukuan), antara tahun 2008 

sampai dengan 2015 untuk buku pengayaan, buku referensi (selain Kamus Bahasa 
Indonesia, dan Bahasa Inggris), dan buku panduan pendidik; 

b) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dh. Pusat Bahasa) untuk Kamus Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris; dan 

c) Kementerian Agama antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 untuk buku 
referensi dan pengayaan yang materinya terkait dengan pendidikan agama. 

d) apabila dalam tahun 2016 ada penilaian kelulusan buku koleksi perpustakaan oleh 
pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka buku yang lulus 
tersebut dapat digunakan dalam pengadaan buku koleksi perpustakaan ini. 

 
II. Persyaratan Teknis : 

       
1. Mencantumkan tanda lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d, 

International Standard Book Number (ISBN), pada sampul buku bagian belakang; 
2. Ukuran buku A4/A5/B5 dengan ukuran minimal huruf 12 pt; 
3. Kertas isi buku minimal HVS 70 gram, cetak isi minimal 2 (dua) warna, kecuali buku referensi 

sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis; 
4. Penjilidan buku: 

a. di bawah 100 halaman menggunakan jahit kawat tahan karat atau perfect binding    
dengan lem panas; 

b. buku di atas 100 halaman menggunakan perfect binding dengan lem panas; 
c. buku hard cover menggunakan jahit benang, kemudian di lem menjadi sebuah buku; 
d. khusus buku Ensiklopedia, menggunakan jahit benang dan cover buku hard cover board 

No. 30 di UV Vernis dilapisi kertas cover dengan cetakan (empat) warna (full colour) di 
vernish; 

e. Cover buku biasa minimal kertas art carton 210 gram cetak 4 (empat) warna (full colour) 
di vernish/UV,  cover buku hard cover board No. 30 di UV Vernis dilapisi kertas cover 
dengan cetakan 4 (empat) warna (full colour) di vernish; dan 

f. Susunan buku lengkap, meliputi: halaman pendahulu (preliminary pages), halaman isi 
(konten) dan halaman penyudah (end matter/back matter), daftar pustaka dan glossary, 
kecuali untuk buku fiksi, dan pengembangan diri. 

 
 
 
 



A. SPESIFIKASI TEKNIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

 

NO. NAMA BUKU DAN SPESIFIKASI MINIMAL 

I. BUKU PENGAYAAN 

 Bahan Cover : Art Carton/AC 210 gr 

Cetak Isi : 2 (dua) warna 

Jml halaman : 48 halaman 

1. Bidang Kajian : Pendidikan Agama 

Materi buku meliputi pengayaan terhadap pendidikan agama yang 

berisikan tentang: 

1. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa 

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia 
3. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 
4. Tata cara beribadah. 
5. Contoh teladan dalam beramal ibadah. 
Penyajian Materi : 

• Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

• Memotivasi siswa untuk mengimplementasikan nilai keagamaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 

2. Bidang Kajian : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi buku pengayaan pendidikan kewarganegaraan yang berisikan 

tentang cara: 

1. Memahami, menerapkan dan membiasakan hidup rukun dan 
bergotong royong 

2. Menerapkan dan membiasakan hidup tertib di berbagai lingkungan 
kehidupan; 

3. Memahami hak-hak anak dalam kehidupan; 
4. Memahami demokrasi dan pembiasaan sikap demokratis dalam 

kehidupan 
5. Memahami nilai-nilai Pancasila serta makna nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari; 
6. Memahami nilai-nilai Sumpah Pemuda dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari- hari; 
7. Memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat serta 

membiasakan diri dalam menerapkannya; 
8. Memahami kekhasan yang dimiliki bangsa Indonesia dan 

menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia; 
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9. Memahami lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan daerah 
dan pemerintahan Negara Republik Indonesia; 

10. 10. Memahami pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
usaha mempertahankan dan menjaga keutuhannya; 

11. Memahami sejarah perumusan Pancasila dan meneladani nilai-nilai 
perjuangan dari para tokoh perumus Pancasila; 

12. Memahami kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara, 
terutama yang ada dalam wadah ASEAN; 

13. Memahami peran Indonesia di dunia internasional berkaitan dengan 
Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Membimbing siswa untuk memahami norma norma hukum yang 
berlaku serta meningkatkan wawasan berkebangsaan. 

- Memotivasi siswa untuk cinta tanah air dan menghargai hak asasi 
setiap manusia. 

 

3. Bidang Kajian : Bahasa Indonesia & Sastra 

Materi buku pengayaan Bahasa Indonesia dan Sastra memuat tentang 

pengetahuan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, yang meliputi: 

1. Sastra lama dan modern untuk membangkitkan minat baca. 
2. Panduan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar 

tentang Sastra Bahasa Indonesia 
3. Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa tentang bahasa dan sastra Indonesia. 
4. Menulis permulaan dengan cara menjiplak, menebalkan, dan menulis 

tegak bersambung; 
Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Menggunakan bahasa komunikatif dan mudah dipahami. 
- Menuntun dan mengembangkan kecakapan membaca, menulis, 

berbicara dan mendengarkan. 
 

4. Bidang Kajian : Matematika 

Materi buku pengayaan matematika meliputi tentang: 
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1. Pembelajaran matematika melalui permainan matematika, kegiatan 
interaktif dan eksperimen. 

2. Memuat pembahasan berat dan waktu, mengenal bilangan, mengukur, 
mengolah data, menentukan titik dan posisi, pecahan, mengenal serta 
menemukan pola. 

3. Memuat pembahasan bangun-bangun datar; bangun-bangun ruang, 
luas dan volume; 

4. Melatih kemampuan anak dalam menghitung cepat untuk 
kehidupannya sehari-hari. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Membangkitkan gemar matematika dengan penyajian materi untuk 
menambah pengetahuan dan kecerdasan anak-anak dengan disertai 
gambar-gambar yang menarik. 
 

5. Bidang Kajian : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi buku-buku pengayaan IPA berisi tentang: 

1. Penyajian penerapan atau penggunaan pengetahuan bidang IPA dalam 
kehidupan sehari-hari, yang meliputi: 
- pengenalan anggota tubuh manusia serta kegunaan dan cara 

perawatannya agar tetap sehat, 
- pengenalan jenis-jenis lingkungan dan cara menjaga kelestariannya, 
- pengenalan sifat-sifat berbagai benda dan kegunaannya, 
- pengenalan berbagai bentuk energi serta sumber dan manfaatnya 

bagi kehidupan manusia, 
- pengenalan tata surya dan berbagai benda langit, 
- pengenalan cuaca dan musim serta berbagai gejala alam yang 

mempengaruhinya 
- pengenalan berbagai hewan dan tumbuhan, antara lain: bagian-

bagian tubuhnya, ciri-ciri kehidupannya, dan tempat hidupnya, 
- pengenalan secara khusus benda-benda di sekitar kita, seperti 

plastik, kayu, kaca, dan kertas, 
- pemahaman berbagai organ tubuh manusia, antara lain alat indra, 

otak, serta kerangka dan otot, 
- pemahaman kaitan dan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, 
- pemahaman cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, 
- pemahaman kaitan atau hubungan antara energi, gaya, dan gerak 

serta kegunaannya bagi kehidupan manusia, 
- pemahaman struktur bumi serta peristiwa alam dan kegiatan 

manusia yang mempengaruhi keadaan bumi (lingkungan). 
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- pemahaman pra sejarah dan perkembangan sains dan teknologi. 
- pemahaman cara kerja alat-alat teknologi. 

2. Kegiatan percobaan sederhana yang menjadikan IPA sebagai ilmu 
pengetahuan yang menyenangkan. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
- Menambah pengetahuan siswa terhadap berbagai ilmu pengetahuan. 
- Meningkatkan pengetahuan siswa terhadap informasi yang terkait 

dengan sains dan teknologi. 
- Meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan penelitian dan 

percobaan tentang IPA. 
 

6. Bidang Kajian : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Buku-buku pengayaan IPS berisi tentang: 

1. Memahami berbagai kehidupan sosial siswa di lingkungan rumah dan 
sekolah; 

2. Memahami pengetahuan tentang peta; 
3. Memahami cara untuk menggunakan dan mengelola uang sesuai 

dengan kebutuhan; 
4. Memahami jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk 

kehidupan manusia; 
5. Memahami berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan 

koperasi berbagai sektor mata pencaharian (pekerjaan); 
6. Memahami berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan 

siswa; 
7. Memahami peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia dan 

maknanya bagi kehidupan dewasa ini; 
8. Memahami keragaman suku bangsa dan perbedaannya dalam rangka 

membangun kebersamaan di Indonesia; 
9. Memahami perkembangan sejarah perjuangan bangsa di berbagai 

bidang beserta tokoh-tokoh yang berperan; 
10. Memahami keadaan alam dan keadaan sosial negara-negara di dunia; 
11. Memahami kegiatan ekspor impor dan manfaatnya bagi Indonesia; 
12. Memahami hubungan kerjasama antar bangsa. 
Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Penyajian didukung dengan gambar yang menarik. 
- Memuat berbagai informasi dari disiplin ilmu lain yang relevan. 
- Memotivasi siswa mencintai budaya produksi negeri sendiri. 
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7. Bidang Kajian : Seni Budaya dan Keterampilan 

Materi buku-buku pengayaan Seni Budaya dan Keterampilan mencakup: 

1. Pemahaman teknik dan cara menggambar secara baik dan benar dan 
mengenal berbagai jenis pewarnaan; 

2. Pengenalan dan pemahaman lagu anak-anak Indonesia; 
3. Pengenalan dan pemahaman keragaman tari maupun sandiwara 

(drama) yang ada di Indonesia (Nusantara). 
4. Pengenalan berbagai macam alat musik. 
5. Pengenalan dan menguasai pembuatan berbagai karya kerajinan 

tangan dan mainan anak-anak. 
6. Pengenalan berbagai macam keterampilan atau kecakapan hidup yang 

terdapat dalam masyarakat. 
Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Memuat gambar-gambar yang menarik untuk membangkitkan 
kegemaran dan meningkatkan pemahanan siswa terhadap karya seni. 

- Memperkenalkan jenis-jenis keterampilan untuk meningkatkan 
kemandirian siswa. 

- Melengkapi berbagai jenis keterampilan dengan didukung gambar-
gambar atau foto-foto yang menarik. 

 

8. Bidang Kajian  :  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 

Materi buku pengayaan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

mencakup tentang: 

1. Pengenalan olahraga secara umum dan panduan mempraktikkan 
olahraga populer di Indonesia, di antaranya sepak bola, futsal, basket; 
volley, atletik, renang, dan lain- lain; 

2. Pengenalan aktivitas untuk pengembangan dan pembentukan tubuh 
melalui senam; 

3. Pengenalan fungsi-fungsi organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh 
luar. 

4. Pengetahuan tentang kegiatan jasmani dan rohani secara sehat; 
misalnya melalui berkemah di udara terbuka yang bersih, aman dan 
menyenangkan; 

5. Pengetahuan dan panduan mempraktikkan usaha-usaha menjaga 
kesehatan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit, merawat tubuh 
yang sakit, dan memelihara lingkungan yang sehat. 
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Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Menuntun praktik olah raga yang benar. 
- Meningkatkan wawasan tentang manfaat pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan dalam kehidupan. 
 

9. Bidang Kajian  :  Pengembangan Diri 

Buku Pengayaan Pengembangan Diri, materinya mencakup: 

1. Panduan kegiatan yang terkait dengan pengembangan diri melalui 
kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan 
kehidupan sosial di masyarakat untuk pengembangan karier peserta 
didik. 

2. Panduan mengembangkan kreasi anak agar berminat dalam hal-hal 
yang bersifat kesenian, teknologi informasi dan komunikasi. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Membimbing siswa untuk memahami bakat dan cita-citanya. 
 

 

 

 NAMA BUKU DAN SPESIFIKASI MINIMAL 

II. BUKU REFERENSI 

1. Kamus Bahasa Indonesia 

UkuranBuku : A5/B5/A4 

Bahancover : HardCoverBoardNo. 30 UV Vernis 

BahanIsi : HVS70 gram. 

Jilid : JahitBenang. 

Ukuran huruf : Minimal 10 pt, maks. 12 pt. 
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Jumlahhal : Minimal 1.000halaman. 

CetakIsi : Minimal1 (satu)warna. 

Cetakcover : Minimal1 (satu)warna. 

• Kamus eka bahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia 
sampai pada waktu tertentu, yang disusun dalam bentuk lema atau 
entri,lengkap dengan segala nuansa maknanya. Nuansa makna kata 
diuraikan dalam bentuk definisi, contoh, sinonim, atau para frasa, 
disertai dengan label pemakaian kata dan maknanya (label ragam 
bahasa). 

• Kamus yang memuat,antara lain: 
- Minimal 34.000 entri/lema dan sub entri/sublema; 
- Berbagai kosa kata bidang ilmu; 
- contoh pemakaian untuk memudahkan pemahaman makna kata bagi 

pengguna kamus; 
• Disusun berdasarkan berdasarkan pembakuan penyusunan kamus oleh 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
(dh.PusatBahasa),Kemdikbud. 

 

2. Kamus Bahasa Inggris–Indonesia 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 70 gr 

Jilid : Jahit Benang. 

Jumlah hal : Minimal 200 halaman 

CetakIsi : Minimal1 (satu)warna 

Cetakcover : Full Colour 

• Kamus dwibahasa yang memuat kosa kata Bahasa Inggris yang disusun 
secara alfabetis dalam bentuk lema atau entri dengan penjelasan 
makna dan contoh pemakaiannya dalam Bahasa Indonesia. 

• Disusun berdasarkan pembakuan penyusunan kamus oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dh.Pusat Bahasa), Kemdikbud. 

 

3. Ensiklopedia Agama 
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Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 200 halaman 

Cetak Isi : Minimal 2 (dua) warna 

Cetak gambar : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Menyajikan layanan informasi secara rinci, runtut, dan detail berbagai  

materi sejarah keberadaan agama-agama disertai dengan gambar, foto,  

dan peta. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

- Disusun dengan konsep yang menarik secara sistematis. 
- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 

4. Ensiklopedia Matematika 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 150 halaman 

Cetak Isi : Minimal 2 (dua) warna 

Cetak cover : Full Colour 

Menyajikan layanan informasi secara rinci, runtut, dan detail 

pengetahuan terkait matematika dengan sekurang-kurangnya memuat 
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100 entri atau lema, antara lain tentang: 

1. Pengetahuan yang memberikan gambaran keterkaitan ilmu 
matematika dengan kondisi nyata. 

2. Pengetahuan berupa informasi yang mendasar tentang: 
- penjumlahan dan pengurangan bilangan;  
- pengukuran waktu, panjang, berat, jarak, dan kecepatan; 
- perkalian dan pembagian bilangan;  
- bangun-bangun datar;  
- pecahan dan operasi matematikanya;  
- faktor dan kelipatan;  
- bangun-bangun ruang, luas dan volume; 
- pengumpulan dan mengolah data. 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 
- Disusun secara sistematis. 
- Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
- Mengajarkan kepada siswa agar menyenangi matematika. 
 

5. Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Alam 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 300 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Ensiklopedia memuat: 

- lebih dari 250 entri atau lema; 
- penjelasan tentang bumi secara mendalam, antara lain dalam posisinya 

di tata surya, pembentukan batuan, serta hujan dan salju. Ruang dan 
waktu memaparkan alam semesta yang mencakup galaksi, bintang, dan 
matahari; 
- penjelasan tentang makhluk hidup, manusia, organisme bersel tunggal, 
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tumbuhan, hingga moluska dan mamalia dibahas dengan rinci dan 
menarik; 
- pengenalan atas tubuh manusia diantaranya mencakup rangka, otot 

dan gerakan, tidur dan mimpi, serta sistem kekebalan; 
- unsur di alam, bahan dan teknologi 
- penjelasan tentang cahaya dan energi, gaya dan gerak; 
- listrik dan elektronika; dan 
- informasi gambar terperinci, akurat dan mudah dipahami; 
Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 
- Disusun secara sistematis. 
- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
- Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
 

6. Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 300 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Memuat lebih dari 300 entri atau lema, antara lain: 

- gambaran terciptanya planet bumi, bentang alam, iklim, dan kondisi 
tanah yang mempengaruhi pola kehidupan makhluknya; 
- fisik Bumi, Benua Artik, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Karibia 

dan Amerika Selatan, Eropa, Balkan, Kaukasus dan Asia Kecil, Asia, Asia 
Timur, Afrika, Oseania, dan negara-negaranya; 
- geografi Indonesia Indonesia; 
- pada entri/lema masing-masing Negara dan daerah disertai dengan 

peta; 
- informasi gambar terperinci, akurat dan mudah dipahami; 
- keterangan gambar secara detail/rinci dan jelas; 
- gambar yang menarik untuk memperjelas entri/lema dan sub 

entri/lema; dan 
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- komposisi gambar dan teks yang proporsional. 
 

Penyajian Materi : 

• Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

• Disusun secara sistematis. 
• Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
• Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
• Bersifat faktual dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

7. Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 300 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Ensiklopedi memuat: 

- lebih dari 250 entri atau lema yang memuat tentang sejarah kehidupan 
manusia sejak zaman prasejarah hingga zaman modern yang 
melingkupi sejarah dunia dan Indonesia; 
- informasi gambar terperinci, akurat dan mudah dipahami; 
- keterangan gambar secara detail/rinci dan jelas; 
- gambar yang menarik untuk memperjelas entri/lema dan sub 

entri/lema; dan 
- komposisi gambar dan teks yang proporsional. 
Penyajian Materi : 

• Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

• Disusun secara sistematis. 
• Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
• Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
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• Bersifat faktual dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

8. Ensiklopedia Pengetahuan Umum 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 250 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Ensiklopedia memuat: 

- lebih dari 250 entri/lema dan sub entra/lema secara bergambar 
tentang alam dan kehidupannya, antara lain manusia, flora, fauna, 
lingkungan hidup, darat, laut, udara, transportasi, iklim/cuaca, seni, 
budaya, olah raga, dan teknologi; 
- informasi gambar terperinci, akurat dan mudah dipahami; 
- keterangan gambar secara detail/rinci dan jelas; 
- gambar yang menarik untuk memperjelas entri/lema dan sub 

entri/lema; 
- komposisi gambar dan teks yang proporsional; 
Penyajian Materi : 

• Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

• Disusun secara sistematis. 
• Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
• Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik.B 
• Bersifat faktual dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

9. Ensiklopedia Seni Budaya dan Keterampilan 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 
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Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 250 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Ensiklopedia memuat: 

- lebih dari 250 entri/lema dan sub entra/lema secara bergambar 
tentang seni budaya dan keterampilan di Indonesia; 
- informasi gambar terperinci, akurat dan mudah dipahami; 
- keterangan gambar secara detail/rinci dan jelas; 
- gambar yang menarik untuk memperjelas entri/lema dan sub 

entri/lema; dan 
- komposisi gambar dan teks yang proporsional. 
 

Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 

• Disusun secara sistematis. 
• Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
• Penyajian didukung dengan gambar-gambar yang menarik. 
• Bersifat faktual dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

10. Pendidikan Olah Raga 

Ukuran Buku : A5/B5/A4 

Bahan cover : Hard Cover Board No.30 UV Vernis 

Bahan Isi : Minimal HVS 80 gr 

Jilid : Jahit Benang 

Jml halaman : Minimal 100 halaman 

Cetak Isi : Full Colour 

Cetak cover : Full Colour 

Ensiklopedia memuat: 

1. Perkembangan olahraga secara umum yang populer di Indonesia, 
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seperti sepak bola, dan lain-lain; 
2. Aktivitas untuk pengembangan dan pembentukan tubuh melalui 

gerakan dalam olah raga. 
Penyajian Materi : 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadudomba karena perbedaan 
SARA, Bias Gender, dan Pelanggaran HAM. 
- Disusun secara sistematis. 
- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
- Melengkapi pengetahuan siswa tentang pendidikan jasmani, olahraga, 

dan kesehatan. 
- Memacu kegemaran olahraga agar dapat berprestasi. 
- Meningkatkan kesadaran dan kebersihan lingkungan. 
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III. BUKU PANDUAN PENDIDIK 

 Berbagai jenis buku panduan pendidik membahas tentang: 

- Buku panduan pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu yang memuat 
dan menjelaskan berbagai pengetahuan tentang acuan pengajaran 
guru dan pengembangan teknik pembelajaran. 

- Buku panduan pendidik berisikan pengembangan wawasan yang 
memuatdan menjelaskan berbagai pengetahuan tentang 
pengembangan teknik pembelajaran, pengembangan keterampilan 
mengajar,dan pengembangan kepribadian. 

- Buku panduan pendidik meliputi: 
1. Psikologi Pendidikan 
2. Strategi Pembelajaran 
3. Bimbingan dan Konseling 
4. Evaluasi Pendidikan 
5. Profesionalisme Guru 
6. Manajemen Pendidikan 
7. Konsep Dasar Pendidikan 
8. Media Pembelajaran 
9. Penelitian Tindakan Kelas 
10. Model-Model Pembelajaran 
11. Panduan Pendidikan Bahasa Indonesia 
12. Panduan Pendidikan Matematika 
13. Panduan Pendidikan IPA 
14. Panduan Pendidikan IPS 
15. Panduan Pendidikan Karakter 

PenyajianMateri: 

- Menghindari hal-hal yang bersifat mengadu domba karena perbedaan 
SARA,Bias Gender,danPelanggaranHAM. 

- Disusun secara sistematis. 
- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
- Mengkaitkan kompetensi dan pengetahuan pendidik tentang metode 

mengajar yang lebihprofesional. 
 

 


