IBF Award

Penganugerahan Islamic Book Award
Merupakan apresiasi dan penghargaan yang
diberikan untuk insan perbukuan dan buku-buku
Islam terbaik di Indonesia
Penghargaan ini terbagi 2 (dua) yaitu :
1. Tokoh Perbukuan Islam
2. Buku Islam Terbaik
Buku Islam Terbaik dibagi menjadi 7 kategori yaitu :
• Fiksi Anak
• Fiksi Dewasa
• Non Fiksi Anak
• Non Fiksi Dewasa
• Terjemahan
• Ilustrasi Terbaik
• Desain Sampul Terbaik
Syarat dan Ketentuan
1. Karya asli,
> Bukan terjemahan atau saduran
(khusus fiksi dan non fiksi)
> Bukan plagiat sebagian atau seluruhnya
(khusus ilustrasi dan desain sampul)
2. Terbit pertama kali selama-lamanya tahun 2016
3. Memiliki kode ISBN atau EAN
4. Bukan merupakan kumpulan tulisan Ilmiah
/doa/ayat/hadits, kamus atau ensiklopedi
(khusus non fiksi)
5. Bukan merupakan cerita bersambung
(khusus fiksi)
6. Belum pernah menjadi penerima penghargaan
Islamic Book Award sebelumnya
7. Berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Arab
(khusus terjemahan)
8. Menyertakan fotokopi naskah asli dan copyright
(khusus terjemahan)

Penilaian buku-buku Islam akan dilakukan oleh Dewan Juri
independen yang dipilih dan diangkat oleh Pengurus IKAPI
DKI Jakarta
Pemenang untuk tiap-tiap kategori mendapat hadiah berupa
piala, uang tunai dan sertifikat.
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Program Acara
Panitia berupaya dapat menampilkan acara-acara Islami
yang baru, unik, menarik, mendidik dan menghibur
dengan tetap mempertahankan konsep acara yaitu
edutainment.
1. Acara Pembukaan dan Penutupan
Akan dibuat konsep dan panggung yang eksklusif menyesuaikan dengan JCC, pengunjung akan disuguhi berbagai
jenis acara.
2. Acara Reguler
Akan dibuat konsep dan panggung yang sedikit eksklusif
menyesuaikan dengan JCC. Pengunjung akan disuguhi
berbagai jenis acara, di antaranya:
- Penganugerahan Islamic Book Award
- Bedahbuku, diskusi buku dan book signing
- Launching/peluncuran buku baru
- Talk show interaktif
- Temu tokoh nasional dan internasional
- Tausyiah
- Final Festival Nasyid
- Final Lomba-lomba, dll
3. Arena Kidzone, tema "Family and Kidzone"
Adapun kegiatan yg ada di area kidzone adalah
- Lomba Mewarnai
- Lomba Menggambar
- Area Archery
- Kebun Halal Food
- Kampung Edukasi Aneka Kreatifitas
- Fashion Show Baju
- Bioskop Sekolah
- Tahfidz Al Qur'an
- Seminar " Wanita dan Kecantikan"
- Aneka Seminar Keluarga
Sedangkan untuk menumbuh kembangkan minat baca
anak dalam area kidzone ada pojok literasi dalam bentuk
perpustakaan mini dan pojok kreatifitas untuk anak,
Disamping itu anak anak kita ajak berkunjung ke area
peradaban budaya islam dari dulu, kini dan yang akan
datang.
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Stan Pameran
1. Semua stan di hall Mekkah hanya untuk produk buku dan Al Qur’an.
2. Stan di hall Madinah diperuntukkan untuk buku dan multi produk.
3. Peserta luar negeri dan kedutaan besar, US$2.900 ukuran 3m x 3.

Fasilitas Stan Standar
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Stan (ruang yang disewa)
Partisi (kanan, kiri dan belakang)
Meja 1 buah/stan
Kursi 2 buah/stan
Lampu TL 2 buah @ 40 watt/stan
MCB 2A 1 buah dan aliran listrik 440 watt/stan
Karpet dalam stan
Nomor dan nama stan peserta (lettering)
Name tag peserta 4 buah/stan

Bentuk stan Buku standar
Ambalan rak buku
uk.30 x 180 cm
NAMA PERUSAHAAN

Partisi
uk.100 x t.250 cm

Syarat Pembayaran
Kepesertaan
1. Bagi peserta yang telah mendapatkan lokasi stan, diwajibkan membayar uang
muka sebesar 50%, paling lambat 1 minggu setelah launching.
2. Jika setelah batas waktu tersebut pembayaran belum dilaksanakan, panitia
penyelenggara berhak mengalihkan atau memberikan stan yang telah dipilih
tersebut kepada pihak lain.
3. Pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan.
4. Apabila sampai tanggal yang ditentukan pelunasan biaya sewa stan belum
dilakukan, maka hak kepesertaannya dinyatakan batal dan uang muka sewa stan
tidak dapat dikembalikan.
5. Pembayaran berupa transfer, cheque atau bilyet giro yang telah diberi stempel
perusahaan atau ditandatangani oleh yang berhak ditujukan langsung kepada :

Bank Syariah Mandiri
A/C No. 700-132-0976
IKAPI DKI cq Islamic Book FaIr
BNI Syariah Cabang Jakarta Timur
A/C No. 02-839-69594
An. Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta (IKAPI)
Apabila ada penolakan kliring cheque dan bilyet giro yang dibayarkan kepada panitia
penyelenggara, maka kepesertaannya akan ditinjau kembali.
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Pendaftaran dan Pembayaran
1. Pendaftaran peserta dimulai pada saat peluncuran
2. Setelah pengundian stan pada saat peluncuran, peserta diwajibkan mengisi formulir
pendaftaran dan mengembalikan kepada panitia penyelenggara pada saat peluncuran.
3. Bagi calon peserta yang tidak mendaftar pada saat peluncuran, dapat mendaftar
selama stan masih tersedia.
4. Kepesertaan dianggap sah setelah melakukan pembayaran stan sesuai dengan
ketentuan panitia penyelenggara.
5. Hak penetapan, persetujuan dan perubahan stan sepenuhnya diatur oleh panitia
penyelenggara.
6. Peserta tidak diperkenankan menjual, menyewakan atau mengalihkan stan yang
sudah disewa kepada pihak lain.
7. Apabila produk yang dipamerkan atau peruntukan lokasi stan tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara, maka kepesertaannya akan
dipertimbangkan.

Pembatalan Kepesertaan
Pembatalan oleh Peserta
a. Pembatalan diajukan secara tertulis lengkap dengan alasannya. Pembatalan yang
dilakukan sebelum tanggal pelunasan, maka uang muka sewa stan akan dikembalikan
sebesar 50% (dari nilai uang muka yang harus dibayar). Pembatalan yang dilakukan
setelah tanggal pelunasan pembayaran, maka pembayaran yang telah dilakukan tidak
dapat dikembalikan.
b. Apabila peserta mengurangi jumlah stan yang telah dipesan atau mengalihkan
kepada pihak lain, maka seluruh stan dengan sendirinya dibatalkan. Jika dilakukan
sebelum tanggal pelunasan, maka uang muka sewa stan akan dikembalikan sebesar
50% (dari nilai uang muka yang harus dibayar). Pembatalan yang dilakukan setelah
tanggal pelunasan pembayaran, maka pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat
dikembalikan.
Pembatalan oleh Panitia Penyelenggara
Pembatalan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dan bukan karena permintaan
peserta, maka seluruh biaya sewa stan yang telah dibayarkan oleh peserta akan
dikembalikan secara penuh.

Force Majeure

Dalam keadaan force majeure yang antara lain disebabkan oleh hal-hal yang dapat
memengaruhi maupun mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pameran,
seperti: bencana alam, aksi pemogokan, huru-hara, serta hal lain di luar kemampuan
panitia penyelenggara dalam hal ini semua pihak tidak berhak atas ganti rugi.

13 IBF 2018

Tata Tertib Peserta
1. Kepesertaan dan Produk yang dipamerkan
a. Peserta dilarang mengalihkan stannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari
panitia penyelenggara.
b. Peserta tidak diperbolehkan mengurangi jumlah stan yang diambilnya pada saat
pemilihan stan.
c. Peserta wajib mengisi formulir perlengkapan pameran. Peserta yang tidak mengisi
formulir tersebut dianggap akan membangun stannya sendiri.
d. Peserta dilarang meminjamkan perlengkapan stannya kepada peserta lain.
e. Perlengkapan yang tidak digunakan harus dikembalikan kepada panitia
penyelenggara.
f. Panitia penyelenggara berhak membatalkan produk, buku atau materi lain untuk
dipamerkan, atau bahkan membatalkan keikutsertaan peserta apabila yang bersangkutan dinilaI melakukan pelanggaran serius terhadap keamanan dan tatatertib.

2. Pemasangan Stan

a. Peserta dilarang mengambil tempat atau ruangan melebihi dari batas-batas stan
yang sudah ditetapkan baginya.
b. Jadwal pembangunan dan pembongkaran stan :
- Bagi peserta yang membangun standnya sendiri, maka pembangunan dan
persiapan dimulai pada hari Senin 16 April 2018 pukul 14.00-22.00WIB.
- Bagi peserta yang tidak membangun standnya sendiri maka persiapan dapat
dimulai pada hari Selasa, 17 April2018 pukul 12.00-22.00 WIB.
- Pembongkaran stand dilakukan pada hari Minggu, 22 April 2018setelah pukul
21.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Setelah lewat waktu tersebut, maka
panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab lagi atas barang-barang peserta.
c. Peserta dilarang membangun stan dan ornamennya melebihi ketinggian 3 meter dari
lantai.
d. Setiap peserta diwajibkan mengisi formulir perlengkapan pameran. Peserta yang
tidak
e. mengisi formulir tersebut dianggap akan membangun standnya sendiri.
Pada hari kedua pelaksanaan pameran, panitia penyelenggara akan melakukan pendataan terhadap pemakaian semua perlengkapan. Pemakaian di luar perlengkapan
standar, akan dikenakan biaya sewa pemakaian.
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3. Pengamanan Stan

a. Meskipun panitia penyelenggara sudah mempekerjakan petugas keamanan, peserta
harus berperan aktif menciptakan situasi kenyamanan dan keamanan serta mengamankan barang-barang di stan masing-masing.
b. Untuk pengamanan barang-barang yang dipamerkan, petugas stan harus hadir
setengah jam sebelum pameran dibuka.
c. Peserta dilarang memamerkan produk atau buku-buku yang dilarang atau berten-

tangan dengan norma agama serta undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
d. Peserta dilarang menginap di area pameran.
e. Dalam hal timbul keragu-raguan maka panitia penyelenggara berhak memberikan
penafsiran terhadap ukuran keamanan dan tata tertib pameran.

4. Listrik, Sound System & Audio Visual
a. Pemadaman listrik dilakukan pukul 22.00 WIB. Peserta menyelesaikan transaksi
dan bukti transaksi sebelum pukul 22.00 WIB.
b. Peserta yang menggunakan komputer dan mesin cash register harap dilengkapi
dengan stabilizer.
c. Peserta dilarang menggunakan peralatan sound system dan audio visual lainnya,
yang dapat mengganggu ketenangan suasana pameran, mengganggu peserta dan
pengunjung pameran.

5. Promosi
a. Peserta dilarang memasang spanduk, banner, poster, plotter dan alat-alat promosi
lainnya di luar batas stannya.
b. Peserta dilarang membagi-bagikan dan menempelkan alat-alat promosi berupa selebaran, brosur, sample (contoh produk), stiker, materi kuis, bahan pengumpulan
c. pendapat atau riset, dan alat-alat promosi yang lain di luar batas stannya.

6. Sanksi
1. Pelanggaran dan perusakan atas sarana dan prasarana di dalam area pameran akan
dikenakan sanksi dan pembebanan biaya pengganti atau perbaikan.
2. Apabila peserta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka hak kepesertaannya akan dicabut oleh panitia penyelenggara.
3. Jika ada permasalahan selama penyelenggaraan pameran akan diselesaikan secara
musyawarah.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam proposal ini, akan diatur dalam ketentuan
tersendiri.

Penutup
Demikian proposal ini kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk izzul Islam wal Muslimin.
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Galery IBF

Lembaga Pendukung
-

Jaringan Sekolah Islam Terpadu ( JSIT)
Remaja Masjid (BKPRMI)
Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSPPI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama (NU)
Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Ikatan Dai Indonesia (IKADI)
Forum Umat Islam (FUI)
Persatuan Umat Islam (PUI)
Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)
Majelis Inteletual Ulama Muda Indonesia (MIUMI)
Komunitas Hijaber
Tangan Di Atas (TDA)
Umat Terbaik Hidup Berkah (UTHB)
Saudagar Muslim Nusantara (SMN)
Sukses Mulia (KSM)
Indonesia Islamic Bisnis Forum (IIBF)
Hulu Hilir Halal (Koulihal)

-

PPPA Daarul Qur'an (DAQU)
Dompet Dhuafa Republika (DD)
Badan Wakaf Qur'an (BWA)
Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Masjid Perkantoran (FORSIMTA)
Majelis Dzikir Ust Arifin Ilham
One Day One Juz (ODOJ)
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)
Mer-C
KISPA, BSM, Sahabat Al Aqsha, B40
APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Universitas Islam Negeri (UIN)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Universitas Indonesia (UI)
Persatuan Orangtua Mahasiswa Jerman
Persatuan Alumni Madinah
Persatuan Alumni Al Azhar
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