
 

 
 
KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
PROGRAM REKRUTMEN-MAGANG-PELATIHAN MENULIS BUKU ANAK 
KHUSUS KELAS TATAP MUKA DAN HIBRIDA 
 
Pengantar 

PenulisPro.id bekerja sama dengan Trim Komunikata menyelenggarakan Program Rekrutmen-
Magang-Pelatihan (RMP) Menulis Buku Anak. Program ini terbuka untuk umum dengan maksud 
membina para penulis buku anak dan merekrut penulis untuk menulis naskah buku anak yang akan 
diterbitkan oleh penerbit mayor.  

 

Penyelenggara PenulisPro.id dan Trim Komunikata 

Narahubung Irma Susilowati; Kontak WA 081317131314 

Bentuk Kegiatan • Pelatihan Tatap Muka 
• Pemagangan 
• Pendampingan 
• Penerbitan Buku 

Peserta • Umum (usia minimal 17 tahun) 
• Latar belakang bebas 

Jumlah Peserta 24 orang 

Investasi Rp1.200.000,00 

Transfer ke Rekening BCA a.n. Irma Susilowati, Nomor 2821355526 

Metode • Kelas tatap muka  
• Kelas hibrida daring via Zoom 
• Teori dan Praktik 

Narasumber  Bambang Trim 
Bambang Trim adalah penulis lebih dari 200 judul buku dan dikenal juga 
sebagai pegiat sasra anak. Ia menempuh pendidikan tinggi ilmu 
penerbitan di D-3 Prodi Editing dan S-1 Sastra Indonesia di Universitas 
Padjadjaran. Kini sedang menempuh studi S-2 di Prodi Komunikasi 
Korporat Universitas Paramadina. Bambang Trim aktif sebagai konsultan 
di Pusat Perbukuan, Kemdikbudristek serta juga menjadi konsultan 
penulisan-penerbitan di berbagai lembaga ternama. 



Panitia/Narahubung • Irma Susilowati 
• Endang Sugriarti 

Waktu Jumat–Sabtu, 14–15 Januari 2022 

Tempat Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat 

Pukul 09:00–15:00 WIB 

Fasilitas • Ruang kelas di hotel berbintang 
• Kudapan rehat kopi 2 x 
• Makan siang 
• Diktat tercetak, presentasi PDF, cenderamata 
• Sertifikat pelatihan 12 JP 
• Sertifikat pemagangan 20 JP 

Materi • Teori dan Praktik Sastra Anak 
• Perjenjangan Buku 
• Penulisan Buku Ramah Cerna (Decodable Book) 
• Penulisan Buku Berjenjang 
• Aspek-Aspek Penilaian Buku Nonteks 
• Proses Kreatif Menulis Buku Anak: pra menulis, menulis draf, 

merevisi, menyunting (swasunting). 

Keluaran • Buku untuk Jenjang PAUD/TK 
• Buku untuk Jenjang SD 

Pemagangan • 4 x pertemuan virtual via Zoom 
• durasi setiap pertemuan 2 jam 
• presentasi kerangka buku, ringkasan isi buku/sinopsis 
• pemberian saran perbaikan 

Syarat Peserta Peserta dibatasi hanya untuk 24 orang. Berikut ini syarat peserta. 
• usia >17 tahun 
• tertarik pada sastra anak 
• diutamakan pernah menulis puisi, cerpen, novel, atau buku 

nonfiksi anak 
• bersedia mengikat perjanjian penerbitan dengan Trimkom 
• berkomitmen menyelesaikan naskah buku sampai selesai 

Benefit • Anda mendapatkan pelatihan profesional dari ahlinya dengan 
bahan ajar presentasi PDF, diktat, video, serta konsultasi. 
 

• Anda dapat melihat contoh-contoh buku anak ramah cerna 
(decodable book) dan buku berjenjang yang akan disampaikan 
oleh narasumber. 
 

• Anda mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan 
sertifikat magang sebagai penulis buku anak. 
 

• Anda mendapatkan kesempatan magang dan pendampingan 
selama satu bulan (4 x pertemuan virtual via Zoom) langsung 
oleh Bambang Trim tanpa dipungut biaya lagi. 
 

• Anda mendapatkan kesempatan menerbitkan buku yang ditulis di 
penerbit mayor yang bekerja sama dengan Trimkom dan 
diikutkan dalam penilaian buku nonteks di Kemdikbudristek. 



 
• Anda mendapatkan kompensasi beli putus (minimal Rp2 juta) 

untuk setiap naskah buku yang diterbitkan. 
 

• Anda akan mendapatkan dua eksemplar bukti terbit dari penerbit 
mayor yang bekerja sama dengan PenulisPro.id dan Trimkom 
dengan nama Anda sebagai penulis tercantum di kover dan di 
halaman keterangan penerbitan. 
 

• Anda mendapatkan pengalaman berharga yang tidak dapat 
semata dinilai dengan rupiah: pengalaman berinteraksi dalam 
kegiatan editorial (bersama editor, ilustrator, dan desainer), 
pengalaman menerbitkan buku, pengalaman berjejaring, dan 
pengalaman berproses kreatif. 
 

• Anda tercatat di dalam jejaring bisnis PenulsPro.id dan Trimkom 
yang akan menjadi penulis andalan kami dalam mengerjakan 
berbagai proyek penulisan yang relevan. 

Catatan Lain • Ide, judul, dan konsep naskah buku untuk setiap jenjang 
disediakan oleh Trimkom yang merupakan ide dari narasumber, 
Bambang Trim. 
 

• Selama magang dan pendampingan, peserta tidak 
diperkenankan memamerkan, memublikasikan, menunjukkan 
draf naskah yang sedang digarap kepada orang lain yang tidak 
ada kepentingan dengan penerbitan atau di media lain, termasuk 
media sosial.  
 

• Hak cipta atas ide dan judul naskah dalam bentuk konsep 
tersebut dimiliki oleh Trimkom. 
 

• Nama penulis dicantumkan sebagai penulis di kover buku dan 
halaman keterangan penerbitan. 
 

• Naskah yang dinyatakan layak dengan pendampingan dari Tim 
Trimkom diterbitkan di penerbit mayor yang bekerja sama 
dengan Trimkom. 

 
Jadwal Pelatihan 

Hari Pertama, 14 Januari 2022 

Waktu Kegiatan Pengisi 

08:00–08:30 Presensi Peserta Panitia 

08:30–09:00 Pembukaan Panitia 

09:00–09:30 Penjelasan Program Rekrutmen, 
Magang, dan Pelatihan PenulisPro.id 
dan Trimkom 

Bambang Trim 

09:30–10:00 Menyelami Sastra Anak Bambang Trim 

10:00–10:15 Rehat kopi/teh Panitia 



10:15–12:00 Perjenjangan Buku dan Jenis Buku Bambang Trim 

12:00–13:00 Istirahat-Salat-Makan Siang Panitia 

13:00–15:00 Mengenal Buku Ramah Cerna, Buku 
Berjenjang, dan Aspek Penilaian Buku 
Nonteks. 

Bambang Trim 

15:00–16:00 Kudapan rehat kopi/teh dan tanya-jawab 
informal 

Panitia dan Bambang Trim 

 

 

Hari Kedua, 15 Januari 2022 

Waktu Kegiatan Pengisi 

08:00–08:30 Presensi Peserta Panitia 

08:30–09:00 Pembukaan dan Pembagian Kelompok Panitia 

09:00–10:00 Proses Kreatif Menulis Bambang Trim 

10:00–10:15 Rehat kopi/teh Panitia 

10:15–12:00 Praktik Mengembangkan Gagasan Bambang Trim 

12:00–13:00 Istirahat-Salat-Makan Siang Panitia 

13:00–15:00 Presentasi Hasil Pengembangan Bambang Trim 

15:00–16:00 Kudapan rehat kopi/teh dan Penutupan Panitia dan Bambang Trim 

 

 


